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Sammanfattning	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  ta	  reda	  på	  om	  ungdomar	  som	  valt	  ett	  liv	  inom	  

föreningsidrotten	  på	  grund	  av	  inre	  eller	  yttre	  motivation	  och	  faktorer.	  Finns	  det	  

skillnader	  mellan	  könen?	  	  	  

Resultat	  

Vi	  kom	  fram	  till	  att	  det	  väldigt	  ofta	  var	  den	  inre	  motivationen	  som	  låg	  bakom	  

påbörjandet	  eller	  upprätthållandet	  av	  medlemskapet	  i	  en	  idrottsförening.	  Av	  de	  

personer	  som	  svarat	  att	  de	  valt	  att	  inte	  vara	  aktiva	  utövare	  i	  en	  idrottsförening	  visar	  det	  

sig	  att	  drygt	  hälften	  inte	  är	  det	  på	  grund	  av	  yttre	  faktorer	  och	  många	  anser	  att	  

aktiviteten	  är	  ”tråkig”.	  Ungdomar	  som	  är	  aktiva	  väljer	  att	  vara	  det	  för	  att	  det	  ”är	  kul”	  och	  

de	  flesta	  påbörjade	  idrotten	  för	  att	  de	  ”ville	  prova	  på”.	  	  

Vid	  en	  jämförelse	  av	  pojkar	  och	  flickor	  och	  upprätthållande	  i	  en	  föreningsidrott	  visade	  

sig	  en	  skillnad	  där	  flickorna	  i	  något	  större	  andel	  drevs	  av	  inre	  motivation.	  När	  det	  gäller	  

avslutande	  eller	  att	  inte	  påbörjat	  medlemskap	  visade	  sig	  yttre	  faktorer	  ha	  haft	  störst	  

påverkan	  bland	  ungdomarna.	  	  
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Inledning	  

I	  denna	  C-‐uppsats	  har	  vi	  valt	  att	  fördjupa	  oss	  i	  ungdomars	  aktivitet	  i	  föreningsidrotter.	  

När	  man	  idag	  diskuterar	  hälsa	  och	  välbefinnande	  pratas	  det	  mycket	  om	  fysisk	  aktivitet.	  

Diskussionsämnet	  berör	  och	  det	  har	  på	  senare	  år	  ständigt	  publicerats	  många	  nya	  

rapporter	  inom	  området.	  

Vi	  är	  båda	  aktiva	  inom	  föreningsidrotten	  och	  tycker	  att	  den	  är	  en	  bidragande	  faktor	  till	  

vårt	  välbefinnande.	  Föreningsidrott	  för	  oss	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  vara	  fysiskt	  aktiva,	  

den	  bidrar	  även	  med	  gemenskapskänsla	  och	  utveckling	  av	  sociala	  förmågor.	  Vi	  kommer	  

inte	  i	  denna	  uppsats	  visa	  några	  siffror	  på	  hur	  många	  ungdomar	  som	  är	  fysiskt	  aktiva	  i	  

oorganiserad	  form	  utan	  vi	  kommer	  titta	  på	  hur	  många	  ungdomar	  som	  är	  aktiva	  i	  

idrottsföreningslivet.	  Det	  viktigaste	  i	  uppsatsen	  är	  dock	  inte	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  många	  

ungdomar	  som	  är	  aktiva	  utan	  vi	  vill	  titta	  närmare	  på	  orsakerna	  som	  ligger	  bakom	  

beslutet	  att	  vara	  eller	  inte	  vara	  aktiv	  medlem	  i	  en	  idrottsförening.	  Vi	  tror	  att	  denna	  

kunskap	  kommer	  att	  hjälpa	  oss	  som	  framtida	  pedagoger	  i	  utvecklingen	  av	  intresse	  för	  

fysisk	  aktivitet.	  Om	  vi	  lyckas	  ta	  reda	  på	  varför	  ungdomar	  väljer	  att	  vara	  aktiva	  eller	  inte	  

aktiva	  i	  idrottsföreningar,	  vilka	  faktorer	  det	  är	  som	  driver	  ungdomarna,	  skulle	  vi	  kunna	  

peka	  på	  dessa	  i	  vårt	  arbete	  och	  därmed	  förhoppningsvis	  öka	  elevernas	  intresse	  för	  

ämnet.	  	  

För	  att	  nå	  det	  resultat	  vi	  velat	  få	  fram	  i	  detta	  arbete	  har	  vi	  dels	  läst	  tidigare	  forskning	  och	  

dels	  använt	  oss	  av	  enkätundersökningen	  som	  metod.	  Metoden	  genomfördes	  på	  en	  

högstadieskola	  i	  centrala	  Uppsala.	  Vi	  valde	  att	  undersöka	  årskurs	  7	  och	  vi	  använde	  oss	  

utav	  4	  klasser	  i	  studien.	  	  

Vi	  vill	  tacka	  rektorn	  samt	  lärare	  för	  trevligt	  bemötande	  och	  gott	  samarbete.	  Vi	  vill	  även	  

tacka	  eleverna	  för	  att	  ha	  givit	  oss	  lite	  av	  sin	  egen	  tid	  och	  hjälpt	  oss	  besvara	  våra	  frågor.	  	  
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Bakgrund	  

Att	  vara	  med	  i	  en	  idrottsförening	  eller	  inte	  är	  ett	  val	  många	  ungdomar	  gör.	  För	  att	  kunna	  

genomföra	  vår	  undersökning	  behöver	  vi	  veta	  mer	  om	  föreningsidrott	  och	  eftersom	  det	  

är	  en	  form	  av	  fysisk	  aktivitet	  behöver	  vi	  därmed	  även	  veta	  hur	  fysisk	  aktivitet	  kan	  

definieras	  och	  hur	  det	  påverkar	  hälsan	  i	  stort.	  	  Vi	  behöver	  även	  veta	  vad	  som	  driver	  

ungdomar	  till	  att	  vara	  aktiva	  eller	  inte	  i	  föreningsidrotten.	  Vad	  är	  det	  som	  motiverar	  en	  

ungdom	  till	  sitt	  deltagande	  eller	  sin	  inaktivitet	  inom	  föreningsidrotten?	  	  

Fysisk	  aktivitet.	  

Enligt	  Folkhälsorapporten	  från	  2009	  har	  andelen	  måttligt	  fysiskt	  aktiva	  i	  befolkningen	  

minskat	  de	  senaste	  åren.	  Barn	  och	  ungdomars	  rekommendationer	  om	  en	  högre	  

aktivitetsnivå	  uppnås	  av	  bara	  10-‐20	  procent	  av	  Sveriges	  unga	  (Socialstyrelsen,	  s.	  244).	  

Samtidigt	  har	  fetma	  ökat	  bland	  barn	  och	  ungdomar	  sedan	  1970-‐talet	  (Ekblom,	  2005,	  s.	  

9).	  Statens	  folkhälsoinstitut	  har	  med	  hjälp	  av	  Yrkesföreningar	  för	  Fysisk	  Aktivitet,	  YFA,	  

tagit	  fram	  rekommendationer	  för	  fysisk	  aktivitet	  där	  de	  skriver	  följande:	  	  

”Alla	  individer	  bör,	  helst	  varje	  dag,	  vara	  fysiskt	  aktiva	  i	  sammanlagt	  minst	  30	  minuter.	  Intensiteten	  bör	  

vara	  åtminstone	  måttligt,	  till	  exempel	  rask	  promenad.	  Ytterligare	  hälsoeffekt	  kan	  erhållas	  om	  man	  

utöver	  detta	  ökar	  den	  dagliga	  mängden	  eller	  intensiteten.”	  (FYSS,	  2008,	  s.	  40)	  

En	  annan	  vanlig	  rekommendation	  som	  ges	  angående	  hur	  fysiskt	  aktiv	  du	  bör	  vara	  för	  att	  

bibehålla	  och	  i	  vissa	  fall	  höja	  den	  fysiska	  hälsan	  är	  30	  till	  60	  minuter	  per	  dag	  (Fulton,	  

2004,	  s.596).	  	  

Det	  är	  erkänt	  att	  fysisk	  aktivitet	  främjar	  hälsa	  på	  många	  olika	  sätt.	  Förutom	  att	  

regelbunden	  träning	  bidrar	  till	  att	  du	  klarar	  dina	  vardagssysslor	  bättre	  bidrar	  den	  även	  

till	  att	  du	  minskar	  risken	  för	  att	  drabbas	  av	  allvarliga	  sjukdomar.	  Det	  finns	  idag	  

säkerställda	  effekter	  som	  regelbunden	  motion	  ger	  i	  detta	  område.	  Risken	  för	  

sjukdomstillstånd	  som	  exempelvis	  hjärt-‐kärlsjukdomar,	  diabetes,	  tjocktarmscancer	  och	  

depression	  minskar	  hos	  människor	  som	  regelbundet	  motionerar	  (FYSS,	  	  2008,	  s.	  5).	  

Enligt	  Ungdomsstyrelsens	  studie	  Unga	  och	  föreningsidrotten	  tilldelas	  idrotten	  en	  mycket	  

stor	  betydelse	  i	  många	  ungdomars	  liv	  och	  den	  ger	  en	  typ	  av	  status.	  	  Tillsammans	  med	  

”att	  ha	  en	  snygg	  kropp”	  kom	  ”att	  vara	  duktig	  i	  idrott”	  på	  delad	  andra	  plats	  vid	  en	  

bedömning	  av	  vad	  unga	  anser	  har	  hög	  status	  i	  ungdomskulturen.	  Det	  som	  gav	  mest	  

status	  var	  ”att	  ha	  många	  vänner”	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  32).	  	  Med	  det	  sagt	  är	  det	  
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föga	  förvånande	  att	  det	  är	  ganska	  vanligt	  med	  aktivt	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening	  

bland	  elever	  i	  årskurs	  8-‐9.	  Samhällsmedicin	  och	  Statens	  folkhälsoinstitut	  gjorde	  år	  2000	  

en	  studie	  i	  Stockholm	  vid	  namn	  Fysisk	  aktivitet,	  matvanor,	  övervikt	  och	  självkänsla	  bland	  

ungdomar	  där	  de	  bland	  annat	  undersökte	  deltagande	  i	  fysisk	  aktivitet	  –	  organiserad	  som	  

oorganiserad	  –	  bland	  3	  548	  stycken	  ungdomar	  i	  denna	  årskurs	  (Samhällsmedicin,	  2004,	  

s.	  40).	  Undersökningen	  visade	  att	  ca	  61	  av	  pojkarna	  var	  fysiskt	  aktiva	  i	  en	  eller	  flera	  

idrottsföreningar,	  att	  jämföra	  med	  flickorna	  där	  siffran	  var	  46	  procent.	  Av	  pojkarna	  var	  

ca	  77	  procent	  aktiva	  på	  egen	  hand	  medan	  60	  procent	  av	  flickorna	  var	  aktiva	  i	  

oorganiserade	  aktiviteter	  på	  fritiden	  (Samhällsmedicin,	  2004,	  s.	  51-‐52).	  	  

Bland	  ungdomar	  som	  inte	  var	  aktiva	  i	  någon	  idrottsförening	  eller	  på	  egen	  hand	  var	  det	  

flickorna	  som	  i	  störst	  utsträckning	  ville	  vara	  aktiva.	  70	  %	  av	  dem	  svarade	  att	  de	  ville	  

vara	  aktiva	  jämfört	  med	  47	  %	  av	  de	  inaktiva	  pojkarna.	  Dessutom	  var	  det	  67	  %	  av	  de	  

redan	  aktiva	  flickorna	  som	  ville	  vara	  mer	  aktiva.	  Bland	  de	  aktiva	  pojkarna	  låg	  den	  siffran	  

på	  42	  %	  (Samhällsmedicin,	  2004,	  s.	  52).	  

Hade	  organiserad	  aktivitet	  på	  fritiden	  kunnat	  aktivera	  fler	  ungdomar?	  Enligt	  FoU-‐

rapport	  nummer	  fem	  vid	  namn	  ”Idrottens	  sociala	  betydelse	  –	  en	  statistisk	  undersökning	  

2004”	  slutar	  ungdomar	  att	  idrotta	  i	  åldern	  11-‐12	  år	  fram	  till	  17	  år	  (2005,	  s.	  10).	  Denna	  

enkätundersökning	  genomfördes	  på	  17	  åringar,	  alltså	  den	  ålder	  där	  de	  flesta	  bestämt	  sig	  

för	  att	  vara	  aktiva	  eller	  inte,	  och	  ungdomarna	  i	  Samhällsmedicins	  studie	  befinner	  sig	  

mitt	  i	  detta	  åldersspann.	  	  

Anledningarna	  som	  framträder	  vid	  beskrivningen	  om	  varför	  ungdomarna	  valt	  att	  sluta	  

med	  den	  fysiska	  aktiviteten	  är	  ”tappat	  intresse”	  och	  ”tidsbrist”	  vilket	  författarna	  till	  

rapporten	  tolkar	  som	  ett	  tecken	  på	  att	  de	  prioriterar	  något	  annat	  än	  idrott.	  En	  tredje,	  

ganska	  stor,	  anledning	  som	  anges	  av	  ungefär	  en	  femtedel	  bland	  de	  undersökta	  är	  att	  de	  

hade	  en	  dålig	  ledare/tränare	  (Riksidrottsförbundet,	  2005,	  s.	  10-‐11).	  	  
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Teoretiskt	  perspektiv	  

Vi	  har	  i	  denna	  uppsats	  valt	  att	  använda	  begreppen	  motivation	  och	  genus	  som	  teoretiska	  

perspektiv.	  Motivation	  eftersom	  undersökningen	  vi	  gjorde	  handlar	  om	  beslutsfattning	  

och	  faktorer	  som	  bidrar	  till	  beslutsfattande.	  Vidare	  är	  personens	  motivation	  avgörande	  

när	  man	  ställs	  inför	  valmöjligheter.	  Genus	  eftersom	  en	  av	  våra	  frågeställningar	  syftar	  till	  

att	  undersöka	  om	  pojkar	  och	  flickor	  påverkas	  olika	  gällande	  motivation	  i	  

föreningsidrotten.	  

Motivation	  sägs	  vara	  en	  förutsättning	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  prestera,	  då	  prestationen	  

försämras	  om	  motivationen	  brister	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  164).	  Författarna	  till	  verket	  

Idrottspsykologi	  skriver	  om	  olika	  motivationsteorier,	  centrala	  begrepp,	  

prestationsmotivation	  samt	  olika	  målinriktningar	  som	  visar	  en	  persons	  benägenhet	  att	  

engagera	  sig.	  	  

”Need	  achievement	  theory”	  beskrivs	  som	  en	  teori	  där	  individens	  motivation	  antingen	  

rymmer	  en	  strävan	  efter	  att	  uppnå	  framgång	  eller	  försök	  att	  undvika	  misslyckanden	  

(Hassmén,	  2003,	  s.	  166).	  Det	  är	  en	  form	  av	  ”prestationsmotivation”	  vilket	  beskrivs	  

längre	  fram	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  175).	  

Vid	  forskning	  om	  denna	  teori	  skriver	  Hassmén,	  Hassmén	  och	  Plate,	  att	  det	  visat	  sig	  att	  

prestationsförbättringar	  är	  vanligare	  hos	  individer	  som	  motiveras	  av	  att	  uppnå	  

framgång	  än	  de	  som	  drivs	  av	  att	  undvika	  misslyckanden	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  166).	  

”Test	  anxiety	  approach”	  förklaras	  som	  den	  teori	  där	  situationer	  med	  tester	  och	  prov	  står	  

i	  första	  rummet	  tillsammans	  med	  prestationer	  inför	  andra	  människor.	  De	  skriver	  att	  en	  

känsla	  av	  oro	  påverkar	  prestationen	  samt	  att	  den	  negativa	  upplevelsen	  därmed	  

påverkar	  individens	  motivation	  negativt	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  166).	  	  

Den	  sista	  tongivande	  motivationsteorin	  som	  beskrivs	  är	  ”Expectation	  of	  reinforcement”.	  

En	  inlärningsteori	  där	  individen	  förväntar	  sig	  förstärkningar,	  former	  av	  belöningar.	  

Författarna	  skriver	  att	  tanken	  är	  att	  individen	  vill	  bli	  accepterad	  av	  sig	  själv	  samt	  av	  

andra	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  167).	  

Vidare	  förklarar	  författarna	  att	  det	  finns	  tre	  beståndsdelar	  som	  motivation	  delas	  upp	  i,	  

nämligen	  inre	  motivation,	  yttre	  motivation	  samt	  amotivation.	  Dessa	  kan	  sedan	  även	  delas	  

upp	  i	  olika	  typer,	  vilka	  vi	  tog	  till	  hjälp	  vid	  kategorisering	  av	  faktorer	  senare	  i	  arbetet.	  	  
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Inre	  motivation	  beskrivs	  som	  en	  drift	  inifrån.	  Uppgiften	  klaras	  av	  för	  att	  nå	  det	  mål	  som	  

förklaras	  vara	  en	  känsla	  av	  glädje	  och	  tillfredsställelse.	  Individer	  som	  drivs	  av	  inre	  

motivation	  har	  oftast	  som	  mål	  att	  nå	  känslomässiga	  belöningar	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  170).	  

Anna-‐Karin	  Granbom	  beskriver	  begreppet	  som	  en	  naturlig	  motivering	  som	  förknippas	  

med	  djupinlärning.	  Granbom	  skriver	  även	  att	  den	  inre	  motivationen	  ökar	  vid	  

uppmuntran	  och	  stöd	  utifrån	  (Granbom,	  1998,	  s.	  15).	  	  	  

I	  verket	  Idrottspsykologi	  anses	  yttre	  motivation	  vara	  när	  deltagandet	  drivs	  av	  

förhoppningen	  att	  erhålla	  materiella	  och	  sociala	  belöningar.	  Detta	  kan	  medföra	  att	  

individen	  ofta	  känner	  sig	  pressad	  istället	  för	  avslappnad	  som	  individer	  med	  inre	  

motivation	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  170).	  	  

Granbom	  håller	  med	  om	  förhoppningar	  om	  belöning	  men	  skriver	  även	  att	  det	  ofta	  

handlar	  om	  att	  motsvara	  krav	  som	  är	  skapade	  av	  andra	  samt	  att	  yttre	  motivation	  skapar	  

ytinriktningen	  på	  inlärningen	  (Granbom,	  1998,	  s.	  16).	  	  

Amotivation	  är	  den	  tredje	  beståndsdelen	  som	  motivation	  kan	  delas	  upp	  i	  enligt	  

Hassmén,	  Hassmén	  och	  Plate.	  De	  skriver	  att	  denna	  motivation	  utmärks	  av	  en	  avsaknad	  

av	  motivation	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  170).	  Detta	  skulle	  exempelvis	  kunna	  vara	  till	  följd	  av	  

en	  upplevelse	  av	  att	  individens	  kapacitet	  eller	  förmåga	  varit	  för	  låg.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  

att	  individen	  inte	  vill	  engagera	  sig	  i	  upplevelsen	  om	  att	  beteendet	  är	  för	  krävande	  

(Hassmén,	  2003,	  s.	  172).	  	  

I	  Att	  motivera	  till	  hälsa	  skriver	  Granbom	  istället	  om	  ”latent	  motivation”	  och	  menar	  att	  om	  

denna	  är	  befintlig	  måste	  denna	  ”väckas”	  då	  det	  kan	  leda	  till	  ett	  destruktivt	  beteende	  

(Granbom,	  1998,	  s.	  18).	  	  

Prestationsmotivation	  skrivs	  det	  om	  i	  Idrottspsykologi	  och	  om	  Prestationsmotiv	  i	  

Granboms	  verk.	  Prestationsmotivation	  förklaras	  som	  individens	  försök	  att	  nå	  sina	  mål	  

och	  den	  påverkas	  starkt	  av	  individens	  upplevelse	  om	  sin	  egen	  förmåga	  samt	  kompetens	  

gällande	  uppgiften	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  175).	  Granbom	  skriver	  att	  individer	  med	  starkt	  

prestationsmotiv	  strävar	  framåt.	  Begreppet	  förklaras	  beröra	  endast	  individer	  som	  ser	  

sig	  själva	  ansvariga	  för	  slutresultatet	  av	  ett	  arbete	  (Granbom,	  1998,	  s.24-‐25).	  

Vid	  de	  olika	  känslorna	  av	  motivation	  finns	  det	  även	  olika	  målinriktningar	  som	  visar	  en	  

persons	  benägenhet	  att	  engagera	  sig,	  om	  det	  gäller	  inre	  eller	  yttre	  motivation,	  nämligen	  

uppgiftsorienterad	  (task	  goal	  orientation)	  och	  resultatorienterad	  (ego	  goal	  orientation).	  
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Den	  förstnämnda	  målinriktningen	  förklaras	  inkludera	  individer	  som	  anser	  att	  hårt	  

arbete	  ger	  resultat	  i	  form	  av	  bland	  annat	  förbättrad	  skicklighet.	  Detta	  leder	  till	  större	  

ansträngning,	  ett	  försök	  att	  göra	  sitt	  allra	  bästa	  och	  därmed	  uthållighet.	  Samtidigt	  har	  

dessa	  individer	  mer	  inre	  motivation	  och	  är	  därför	  mindre	  benägna	  att	  erhålla	  känslan	  av	  

att	  behöva	  imponera	  på	  andra.	  De	  drivs	  av	  förhoppningen	  om	  att	  uppleva	  känslan	  av	  

tillfredsställelse	  istället	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  176).	  	  

Resultatorienterad	  målinriktning	  har	  däremot	  utmärkningar	  i	  form	  av	  värderingar	  av	  

förmågor	  som	  är	  normrelaterade.	  Med	  andra	  ord	  värderas	  egna	  förmågor	  och	  

skickligheter	  utifrån	  jämförelser	  med	  andra.	  Individer	  som	  bär	  på	  denna	  målinriktning	  

känner	  därför	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  prestera	  bättre	  än	  andra	  och	  därigenom	  visa	  sin	  stora	  

förmåga.	  Alltså	  är	  de	  mest	  drivna	  av	  yttre	  motivation	  då	  de	  känner	  behov	  av	  att	  vinna	  av	  

nyssnämnda	  anledning	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  177).	  

Det	  andra	  teoretiska	  perspektivet	  vi	  valt	  är	  alltså	  genus.	  Vad	  är	  då	  genus?	  Begreppet	  

generaliseras	  oftast	  som	  en	  beteckning	  av	  könet	  skapat	  av	  det	  sociala	  och	  kulturella.	  

Därmed	  finns	  det	  inget	  naturligt	  kön	  då	  det	  är	  oundvikligt	  att	  påverkas	  av	  det	  kulturella	  

och	  sociala.	  (Redelius,	  2002,	  s.	  58).	  	  

Ytterligare	  förklaras	  genus	  som	  en	  biologisk	  aspekt	  där	  det	  inte	  bara	  är	  mäns	  och	  

kvinnors	  yttre	  anatomi	  som	  skiljer	  sig	  åt.	  Mäns	  och	  kvinnors	  natur	  påverkas	  även	  av	  

biologiska	  faktorer	  gällande	  egenskaper,	  förmåga	  och	  förhållningssätt.	  Alltså	  ses	  

människan	  som	  ett	  djur	  styrt	  av	  hormoner,	  sin	  biologiska	  disposition	  och	  gener.	  På	  den	  

motsatta	  sidan	  argumenterar	  Judith	  Butler	  för	  den	  bristande	  befintligheten	  av	  ett	  

naturligt	  kön	  och	  menar	  att	  det	  biologiska	  könet	  är	  en	  konstruktion	  vilket	  medför	  att	  

den	  manliga	  och	  kvinnliga	  identiteten	  inte	  existerar	  (Redelius,	  2002,	  s.57)	  

Redelius	  nämner	  även	  antropologen	  Gayle	  Rubin	  som	  menar	  att	  termen	  också	  omfattar	  

en	  ordning	  som	  skapas	  av	  relationen	  mellan	  könen	  (Redelius,	  2002,	  s.	  58).	  	  

Hirdman	  är	  en	  andra	  framstående	  antropolog	  som	  nämns	  i	  Redelius	  verk.	  Hirdman	  är	  

känd	  för	  att	  ha	  skapat	  en	  ordningsstruktur	  vilken	  bidragit	  till	  exempelvis	  den	  sociala,	  

politiska	  och	  ekonomiska	  ordningen	  kvinnor	  och	  män	  emellan.	  Vidare	  beskriver	  

Hirdman	  två	  stycken	  logiker	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  strukturen.	  Dels	  dikotomin,	  alltså	  

vad	  som	  uppfattas	  som	  kvinnligt	  och	  manligt	  och	  att	  detta	  inte	  skall	  blandas.	  Den	  andra	  
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logiken	  är	  hierarkin	  som	  utgörs	  av	  att	  mannen	  är	  normen	  och	  är	  således	  mallen	  för	  det	  

normala	  och	  vad	  som	  anses	  rätt	  i	  genussystemet	  (Redelius,	  2002,	  s.	  59).	  

	  

Litteraturöversikt	  

Tidigare	  forskning	  

Studien	  Unga	  och	  föreningsidrotten	  är	  ett	  verk	  som	  informerat	  oss	  om	  hur	  relationen	  

mellan	  ungdomar	  och	  föreningsidrott	  ser	  ut	  idag.	  Enligt	  studien	  handlar	  ungdomars	  

fritid	  i	  stort	  om	  relationer	  och	  idrott.	  Författarna	  kom	  fram	  till	  att	  dagligen	  används	  80	  

procent	  av	  ungdomarnas	  fritid	  åt	  medieanvändning,	  bland	  annat	  i	  avseende	  att	  

kommunicera	  med	  omvärlden.	  I	  studien	  listar	  författarna	  de	  femton	  vanligaste	  

aktiviteterna	  som	  ungdomar	  ägnar	  sig	  åt	  dagligen,	  eller	  nästan	  varje	  dag,	  under	  sin	  

fritid.	  Föreningsidrotten	  kommer	  på	  fjärde	  plats	  med	  sina	  44	  procent	  och	  är	  alltså	  en	  av	  

de	  vanligaste	  fritidsaktiviteterna	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  34).	  	  	  

Statistiska	  centralbyråns	  enkätenhet	  genomförde	  år	  2005	  datainsamlingen	  i	  form	  av	  en	  

postenkät	  vilken	  besvarades	  av	  1580	  ungdomar	  i	  åldern	  13-‐20	  år	  (Ungdomsstyrelsen,	  s.	  

24-‐25).	  Enligt	  denna	  undersökning	  har	  86	  procent	  av	  ungdomarna	  varit	  aktiva	  i	  en	  

idrottsförening	  någon	  gång	  under	  sitt	  liv	  samtidigt	  som	  14	  procent	  aldrig	  har	  det.	  41	  

procent	  anger	  att	  de	  slutat	  med	  föreningsidrotten	  och	  hälften	  av	  dessa	  vill	  börja	  igen.	  

Undersökningen	  gav	  även	  information	  om	  att	  de	  som	  inte	  föreningsidrottar	  uppskattar	  

idrott	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  33-‐35).	  	  

När	  vi	  presenterar	  vår	  egen	  studie	  kommer	  yttre	  faktorer	  vara	  ett	  av	  huvudämnena,	  ett	  

typiskt	  sådant	  är	  kompisar.	  Ungdomsstyrelsens	  studie	  visar	  att	  hela	  87	  procent	  kände,	  

sedan	  tidigare,	  en	  eller	  flera	  i	  den	  idrottsförening	  de	  skulle	  börja	  i.	  Detta	  betyder	  att	  

endast	  13	  procent	  började	  i	  en	  idrottsförening	  utan	  att	  känna	  någon	  i	  den	  (2005,	  s.	  41).	  

Efter	  en	  ställd	  fråga	  om	  vad	  det	  är	  som	  driver	  ungdomarna	  att	  föreningsidrotta	  kunde	  

författarna	  urskilja	  tre	  typer	  av	  mål,	  nämligen	  prestationsmål,	  rekreationsmål	  samt	  

”brist	  på	  alternativ”.	  Med	  det	  förstnämnda	  målet	  menas	  ungdomar	  som	  tränar	  och	  tävlar	  

för	  att	  nå	  resultat	  i	  sin	  idrott,	  nationellt	  som	  internationellt.	  Ungdomar	  med	  

rekreationsmål	  idrottar	  för	  att	  ha	  kul,	  de	  lägger	  inte	  sin	  fokus	  på	  tävlingar	  och	  resultat.	  
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De	  resterande,	  endast	  3	  procent	  av	  ungdomarna,	  idrottar	  på	  grund	  av	  att	  de	  inte	  har	  

någon	  alternativ	  syssla	  –	  ”brist	  på	  alternativ”(Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  46-‐47).	  	  

Ytterligare	  verk	  vi	  tagit	  hjälp	  av	  när	  det	  gäller	  mål	  och	  motivation	  är	  Att	  motivera	  till	  

hälsa	  av	  Anna-‐Karin	  Granbom	  och	  Idrottspsykologi	  av	  Hassmén,	  Hassmén	  och	  Plate.	  

Deras	  teorier	  har	  blivit	  grundligt	  beskrivna	  i	  bakgrunden	  på	  denna	  uppsats.	  Författarna	  

till	  Idrottspsykologi	  delar	  upp	  begreppet	  motivation	  i	  tre	  delar:	  Inre	  motivation,	  yttre	  

motivation	  samt	  amotivation.	  Inre	  motivation,	  så	  som	  det	  beskrivs	  i	  idrottspsykologi,	  

kan	  ses	  som	  rekreationsmålen	  i	  studien.	  Yttre	  motivation	  kan	  ses	  som	  en	  stor	  del	  i	  

prestationsmålen.	  	  

Undersökningen	  genomför	  senare	  en	  jämförelse	  mellan	  svaren	  från	  flickor	  och	  pojkar.	  

En	  av	  de	  tydligaste	  skillnaderna	  visar	  sig	  vid	  frågan	  om	  vad	  de	  har	  för	  mål	  med	  

föreningsidrotten	  där	  det	  visar	  sig	  att	  62	  procent	  av	  flickorna	  gör	  det	  för	  att	  det	  är	  kul	  

medan	  siffran	  hamnar	  på	  40	  procent	  hos	  pojkarna.	  Det	  är	  dock	  fler	  pojkar	  än	  flickor	  som	  

drivs	  av	  prestationsmålet	  i	  samband	  med	  föreningsidrott	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  

53).	  	  

Studien	  ger	  oss	  även	  information	  om	  bakomliggande	  faktorer	  till	  varför	  ungdomar	  väljer	  

att	  sluta	  i	  en	  idrottsförening,	  vilket	  även	  vi	  kommer	  undersöka.	  De	  förklaringar	  som	  

kommit	  fram	  delades	  upp	  i	  nio	  teman:	  intresseförskjutningar,	  tidsaspekter,	  geografiskt	  

avstånd,	  internidrottslig	  verksamhet,	  träningsmiljö,	  skador,	  kompisar,	  föräldrapåverkan	  

samt	  ekonomiska	  orsaker.	  	  

Med	  ”intresseförskjutningar”	  menas	  avhoppare	  vilka	  slutat	  för	  att	  intresset	  för	  idrotten	  

förändrats	  på	  olika	  sätt.	  Tema	  två	  inkluderar	  avhoppare	  som	  upplevde	  tidsbrist	  följt	  av	  

tema	  tre	  som	  innefattar	  de	  ungdomar	  som	  upplevde	  att	  avståndet	  till	  träning	  och	  tävling	  

var	  för	  långt.	  Temat	  ”internidrottslig	  verksamhet”	  handlar	  om	  olika	  aspekter	  av	  

utförandet	  av	  den	  idrottsliga	  aktiviteten.	  De	  flesta	  ungdomar	  som	  svarat	  i	  detta	  tema	  

angav	  att	  deras	  avhopp	  berodde	  på	  idrottsledaren.	  En	  liten	  del	  svarade	  att	  deras	  avhopp	  

berodde	  på	  avsaknad	  av	  idrottstalang	  och	  på	  grund	  av	  detta	  fick	  de	  fick	  de	  inte	  tävla	  och	  

platsade	  inte	  i	  laget.	  Ingen	  av	  de	  som	  svarat	  slutade	  med	  föreningsidrott	  för	  att	  de	  blivit	  

avstängda	  och	  nästan	  en	  tiondel	  lade	  av	  med	  sin	  idrott	  för	  att	  de	  tröttnade	  på	  att	  sälja	  

lotter	  och	  hjälpa	  till	  med	  saker	  som	  inte	  rörde	  själva	  idrottsutövandet.	  Det	  femte	  temat	  

”träningsmiljö”	  handlar	  om	  ifall	  känslan	  av	  trygghet	  där	  träningen	  äger	  rum	  existerar	  
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men	  även	  om	  huruvida	  träningsanläggningen	  nådde	  upp	  till	  förväntad	  nivå.	  Temat	  

”skador”	  innefattar	  de	  ungdomar	  som	  slutat	  för	  att	  de	  blivit	  skadade	  under	  eller	  utanför	  

aktiviteten	  men	  även	  de	  som	  är	  rädda	  för	  att	  så	  småningom	  råka	  ut	  för	  en	  skada.	  

Ungdomar	  som	  istället	  hamnar	  under	  temat	  ”kompisar”	  har	  angett	  att	  de	  slutat	  för	  att	  

kompisarna	  gjort	  det	  eller	  för	  att	  de	  skaffat	  sig	  nya	  vänner	  som	  inte	  idrottar	  eller	  för	  att	  

de	  känt	  sig	  utanför	  idrottsgruppen.	  ”Föräldrapåverkan”	  är	  ytterligare	  ett	  tema	  som	  tas	  

upp	  i	  resultat	  av	  ungdomars	  avhopp.	  Den	  vanligaste	  orsaken	  till	  avhoppen	  enligt	  detta	  

tema	  berodde	  på	  att	  föräldrar	  inte	  kunde	  skjutsa	  till	  och	  från	  aktiviteten.	  Ingen	  av	  

ungdomarna	  har	  svarat	  att	  de	  slutat	  på	  sin	  idrott	  för	  att	  de	  blivit	  tvingade	  till	  det	  av	  sina	  

föräldrar.	  Övriga	  svarsalternativ	  var	  att	  föräldrarna	  ställde	  för	  höga	  krav	  och	  att	  

föräldrarna	  inte	  var	  intresserade	  av	  idrott.	  Det	  sista	  temat	  ”ekonomiska	  orsaker”	  avser	  

de	  ungdomar	  som	  slutat	  på	  grund	  av	  de	  kostnader	  som	  är	  förknippade	  med	  

föreningsidrotten.	  Detta	  anges	  inte	  i	  någon	  större	  utsträckning	  som	  en	  orsak	  till	  avhopp	  

även	  om	  sex	  av	  hundra	  hoppar	  av	  just	  av	  denna	  anledning	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  

sid.	  120-‐124).	  

En	  tabell	  skapad	  med	  studien	  som	  grund	  visar	  att	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  avhopp	  är	  

att	  individen	  fick	  andra	  intressen	  (23	  %),	  alltså	  är	  personen	  inkluderad	  i	  tema	  ett.	  Andra	  

placering	  i	  tabellen	  inkluderas	  även	  den	  i	  tema	  ett	  då	  orsaken	  är	  att	  individen	  tappade	  

intresset	  för	  just	  idrott	  (21	  %).	  Den	  anledningen	  som	  angavs	  tillräckligt	  många	  gånger	  

för	  att	  komma	  på	  tredje	  plats	  var	  brist	  på	  tid	  (19	  %),	  alltså	  tema	  två	  (Ungdomsstyrelsen,	  

2005,	  s.	  124).	  Senare	  redovisas	  resultaten	  från	  en	  fråga	  angående	  huruvida	  ungdomarna	  

anser	  att	  de	  slutade	  av	  egen	  vilja	  eller	  inte.	  Ungdomarna	  fick	  möjligheten	  att	  välja	  mellan	  

svaren	  ”…	  för	  att	  jag	  verkligen	  ville	  sluta	  med	  föreningsidrott”	  och	  ”…	  jag	  gärna	  hade	  

fortsatt	  med	  föreningsidrott,	  men	  av	  ett	  eller	  annat	  skäl	  blev	  det	  inte	  så	  –	  tyvärr”.	  

Tabellen	  visar	  att	  58	  procent	  av	  de	  tillfrågade	  svarar	  att	  de	  inte	  slutat	  av	  egen	  vilja,	  

vilket	  resulterar	  i	  att	  42	  procent	  slutade	  frivilligt	  (Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  128-‐129).	  	  

Tidigare	  uppsatser	  

På	  internet	  idag	  finns	  en	  hel	  uppsjö	  av	  uppsatser	  och	  arbeten	  inom	  ämnet	  fysiskt	  

aktivitet.	  Karin	  Tideman	  (2006)	  har	  skrivit	  ett	  arbete	  vid	  namn	  Sporter	  där	  man	  inte	  

behöver	  träna	  så	  mycket	  som	  handlar	  om	  ungdomars	  aktivitetsvanor	  och	  orsaker	  till	  

varför	  de	  är	  fysiskt	  aktiva.	  Studien	  avser	  fysisk	  aktivitet	  som	  sker	  på	  ungdomars	  fritid	  

och	  inkluderar	  både	  aktivitet	  inom	  idrottsförening	  och	  aktivitet	  utanför	  föreningar.	  
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Tideman	  genomförde	  sin	  undersökning	  på	  ungdomar	  i	  årskurs	  9	  och	  det	  visade	  sig	  att	  

mer	  än	  hälften	  av	  dem	  var	  medlemmar	  i	  en	  idrottsförening	  (57,7%),	  trots	  att	  de	  flesta	  

aktiviteterna	  skedde	  utanför	  föreningsidrotten	  (Tideman,	  2006,	  s.	  11-‐12).	  Resultatet	  

baserades	  på	  svar	  från	  239	  ungdomar	  och	  utefter	  procentsatser	  rangordnades	  de	  

anledningar	  som	  angavs	  vara	  av	  mest	  betydelse	  vid	  frågan	  om	  varför	  ungdomarna	  var	  

fysiskt	  aktiva.	  På	  första	  plats	  kom	  anledningen	  ”kul”	  med	  ungefär	  en	  tredjedel	  av	  

ungdomarnas	  stöd.	  Cirka	  en	  femtedel	  av	  de	  undersökta	  motionerade	  främst	  för	  att	  

förbättra	  sin	  kondition	  och	  på	  tredjeplats,	  med	  14,5	  procent,	  kom	  ”socialt	  umgänge”	  som	  

den	  viktigaste	  anledningen	  (Tideman,	  2006,	  s.	  14).	  	  

Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  flickorna	  och	  pojkarna	  av	  orsakerna	  angivna	  som	  viktigast,	  

skiljde	  sig	  svaren	  först	  på	  tredje-‐	  och	  fjärdeplats.	  Som	  viktigaste	  faktor	  kom	  ”att	  ha	  kul”	  

hos	  både	  flickor	  och	  pojkar,	  samma	  sak	  gällande	  förbättring	  av	  kondition	  på	  andraplats.	  

Faktorn	  ”socialt	  umgänge”	  kom	  hos	  flickorna	  på	  tredjeplats	  men	  hos	  pojkarna	  utgjordes	  

bronset	  av	  att	  ”bygga	  muskler”.	  Pojkarna	  angav	  ”socialt	  umgänge”	  först	  på	  fjärdeplats,	  

på	  vilken	  flickorna	  angett	  ”hålla	  vikten	  (Tideman,	  2006,	  s.	  15).	  	  

Skapad	  för	  ett	  liv	  i	  rörelse	  är	  en	  andra	  uppsats	  som	  hjälpt	  oss	  i	  vårt	  arbete	  vilken	  är	  

skriven	  av	  Andreas	  Johansson,	  Angelica	  Johansson	  och	  Björn	  Larsson.	  De	  har	  bland	  

annat	  undersökt	  barns	  motivation	  till	  fysisk	  aktivitet	  och	  faktorerna	  som	  ligger	  bakom	  

denna	  och	  genomförde	  även	  en	  jämförelse	  mellan	  könen.	  	  

	  Författarna	  valde	  att	  genomföra	  en	  kvalitativ	  undersökningsmetod	  i	  form	  av	  intervjuer	  

för	  att	  kunna	  få	  mer	  ”uttömmande”	  svar	  (Johansson,	  2007,	  s.	  21).	  De	  genomförde	  24	  

intervjuer	  på	  barn	  i	  åldern	  8-‐9	  år	  (Johansson,	  2007,	  s.	  22).	  Den	  mest	  intressanta	  

slutsatsen	  var	  att	  de	  flesta	  barnen	  drevs	  av	  sitt	  intresse,	  att	  de	  bar	  på	  en	  inre	  motivation,	  

samt	  att	  den	  enda	  skillnaden	  författarna	  hittade	  i	  jämförelsen	  mellan	  könen	  var	  att	  

pojkarna	  i	  större	  utsträckning	  hade	  provat	  på	  olika	  aktiviteter	  (Johansson,	  2007,	  s.	  41)	  

Frida	  Andersson	  och	  Anja	  Karlsson	  är	  författarna	  bakom	  den	  tredje	  uppsatsen	  vid	  namn	  

Faktorer	  som	  påverkar	  ungdomar	  till	  fysisk	  aktivitet	  vilken	  är	  en	  litteraturstudie	  på	  

artiklar	  publicerade	  mellan	  åren	  2000	  och	  2011.	  Artiklarnas	  målgrupp	  har	  varit	  

ungdomar	  i	  åldern	  10-‐18	  år	  och	  författarna	  använde	  sig	  av	  17	  stycken	  artiklar	  

(Andersson,	  2011,	  s.	  4-‐6).	  
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Kön,	  ålder,	  socialt	  stöd,	  omgivningen,	  livsstil	  och	  ungdomarnas	  självförtroende	  var	  de	  

främsta	  faktorerna	  som	  var	  av	  betydelse	  vid	  påverkan.	  Ålder	  och	  kön	  omnämns	  enligt	  

författarna	  i	  flertalet	  studier,	  bland	  vilka	  en	  förklarar	  att	  graden	  av	  fysisk	  aktivitet	  hos	  

ungdomar	  minskar	  efter	  13	  års	  ålder	  (Andersson,	  2011,	  s.	  6).	  En	  annan	  studie	  skriver	  att	  

rekommendationerna	  av	  60	  minuters	  daglig	  fysisk	  aktivitet	  uppnås	  av	  tjejerna	  upp	  till	  

12,6	  års	  ålder	  och	  13,4	  års	  ålder	  av	  killarna.	  Andersson	  och	  Karlsson	  nämner	  senare	  en	  

tredje	  artikel	  på	  området	  som	  visar	  att	  även	  deltagandet	  i	  skolidrotten	  sjunker	  med	  

stigande	  ålder	  (Andersson,	  2011,	  s.	  7).	  

Socialt	  stöd	  och	  påverkan	  är	  likt	  förväntat	  en	  annan	  påverkande	  faktor	  vid	  fysisk	  

aktivitet.	  En	  studie	  visar	  att	  stöd	  hemifrån	  är	  en	  betydande	  faktor	  då	  mängden	  fysisk	  

aktivitet	  hos	  ungdomar	  ökar	  i	  samband	  med	  att	  föräldrarnas	  attityder	  till	  motion	  blir	  allt	  

mer	  positiva.	  En	  annan	  studie	  visar	  att	  mammans	  uppfattning	  om	  fysisk	  aktivitet	  

påverkade	  flickorna	  i	  större	  utsträckning	  än	  pappans	  samtidigt	  som	  det	  var	  tvärtom	  för	  

pojkarna	  där	  pappans	  attityd	  utgjorde	  större	  påverkan	  (Andersson,	  2011,	  s.	  7).	  	  Senare	  

nämns	  i	  en	  annan	  studie	  att	  kamrater	  kan	  påverka	  ungdomars	  deltagande	  i	  större	  

utsträckning	  än	  föräldrarnas	  (Andersson,	  2011,	  s.	  8).	  

Omgivningens	  karaktär	  och	  utbud	  beskrivs	  ha	  en	  betydande	  inverkan	  då	  mängden	  

och	  kvalitén	  exempelvis	  sportanläggningar,	  gräsplaner,	  gång-‐	  och	  cykelvägar	  samt	  

parker	  spelade	  roll	  gällande	  mängden	  fysisk	  aktivitet.	  Att	  ungdomarna	  trivdes	  i	  sitt	  

område	  var	  viktigt	  (Andersson,	  2011,	  s.	  8).	  Men	  för	  att	  kunna	  utnyttja	  dessa	  områden	  

krävs	  det	  att	  ungdomarna	  kan	  ta	  sig	  till	  platserna,	  alltså	  har	  även	  möjligheten	  till	  

transport	  till	  och	  från	  anläggningar	  en	  väldigt	  stor	  betydelse.	  En	  annan	  faktor	  till	  större	  

mängd	  fysisk	  aktivitet	  kunde	  även	  vara	  typen	  av	  väder,	  mängden	  ökade	  om	  det	  var	  

finare	  väder	  (Andersson,	  2011,	  s.	  9).	  	  

Ungdomars	  självkänsla	  och	  självförtroende	  är	  en	  faktor	  som	  är	  positivt	  kopplad	  till	  

mängden	  fysisk	  aktivitet.	  På	  en	  liten	  nivå	  skall	  media	  få	  ett	  tack	  då	  kroppsidealet	  som	  

den	  har	  presenterat	  har	  ökat	  mängden	  fysisk	  aktivitet	  hos	  de	  ungdomar	  som	  tog	  åt	  sig	  

av	  den	  (Andersson,	  2011,	  s.	  9-‐10).	  En	  annan	  studie	  visar	  att	  mer	  fysisk	  aktivitet	  ökar	  

självförtroendet	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  individen	  vågar	  genomföra	  mer	  och	  ta	  för	  sig	  

under	  idrottslektionerna.	  En	  senare	  studie	  visade	  ett	  samband	  mellan	  flickor	  som	  

presterade	  högt	  med	  studierna	  och	  tiden	  de	  spenderade	  på	  fysisk	  aktivitet	  då	  dessa	  

tjejer	  var	  mer	  aktiva.	  Socialt	  stöd	  påpekas	  även	  i	  detta	  avsnitt	  ha	  en	  betydande	  roll	  men	  
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det	  understryks	  att	  stödet	  har	  störst	  effekt	  när	  ungdomarna	  hyser	  självkänsla.	  Det	  

förklaras	  att	  självkänslan	  kan	  utvecklas	  positivt	  vid	  känsla	  av	  trygghet	  i	  sitt	  område	  

samt	  när	  det	  finns	  ett	  stort	  utbud	  av	  anläggningar	  och	  utrustning	  (Andersson,	  2011,	  s.	  

10)	  

Under	  kategorin	  Ungdomars	  livsstil	  och	  kunskap	  nämns	  studier	  där	  ungdomar	  

förklarar	  sin	  medvetenhet	  om	  sin	  livsstil.	  De	  vet	  om	  att	  de	  är	  stillasittande	  och	  pekar	  

oftast	  på	  att	  det	  beror	  på	  tidsbrist	  samt	  prioriterande	  av	  andra	  saker.	  Det	  var	  även	  de	  

ungdomar	  som	  menade	  på	  att	  mängden	  stillasittande	  tid	  berodde	  på	  skolan,	  främst	  

under	  lektionstid	  men	  även	  på	  grund	  av	  läxläsning	  (Andersson,	  2011,	  s.	  10).	  I	  senare	  

ålder	  var	  flertalet	  ungdomar	  även	  medvetna	  om	  konsekvenserna	  av	  för	  liten	  mängd	  

fysisk	  aktivitet	  men	  också	  fördelarna	  med	  rörelse	  och	  motion.	  De	  tyckte	  dock	  att	  det	  

skulle	  krävas	  mer	  kunskap	  om	  vikten	  av	  fysisk	  aktivitet	  för	  att	  mängden	  skulle	  öka	  

(Andersson,	  2011,	  s.	  11).	  

	  

	  

	  

Syfte	  

Denna	  studies	  syfte	  är	  att	  undersöka	  faktorer	  som	  påverkar	  ungdomar	  i	  valet	  att	  vara	  

aktiv	  i	  en	  föreningsidrott	  eller	  inte.	  	  

	  

Frågeställning	  

• Är	  det	  yttre	  eller	  inre	  motivation	  som	  styr	  vid	  val	  att	  medverka	  i	  en	  

idrottsförening?	  

• Hur	  mycket	  påverkar	  yttre	  faktorer	  vid	  val	  av	  medverkande	  eller	  inte	  i	  

föreningsidrotten?	  	  

• Vilka	  faktorer	  är	  de	  mest	  förekommande?	  

• Är	  det	  någon	  skillnad	  mellan	  pojkar	  och	  flickor	  när	  det	  gäller	  påverkan	  av	  yttre	  

respektive	  inre	  faktorer?	  

	  



	  

16	  

Metod	  

Datainsamling	  

När	  vi	  skulle	  välja	  metod	  tog	  vi	  hjälp	  av	  Metodpraktikan	  och	  tidigare	  arbeten	  som	  rörde	  

det	  område	  vi	  valt	  att	  skriva	  om.	  Det	  finns	  nämligen	  tre	  olika	  sätt	  att	  gå	  till	  väga	  vid	  

insamling	  av	  material	  –	  att	  observera	  människor,	  att	  fråga	  människor	  samt	  att	  observera	  

spår	  och	  resultat	  av	  aktiviteter	  från	  människor	  (Esaiasson,	  2012,	  s.	  193).	  Vi	  kom	  fram	  till	  

att	  vi	  skulle	  göra	  en	  respondentundersökning	  även	  om	  vi	  till	  en	  början	  hade	  svårt	  att	  

bestämma	  vad	  vi	  skulle	  få	  ut	  mest	  av,	  kvalitativa	  intervjuer	  eller	  kvantitativa	  

enkätundersökningar.	  En	  respondentundersökning	  beskrivs	  behandla	  främst	  

svarspersonerna	  och	  deras	  åsikter	  och	  tankar	  inom	  området	  (Esaiasson,	  2012,	  s.	  228).	  

Detta	  velande	  medförde	  att	  vi	  för	  en	  stund	  tänkt	  göra	  både	  och,	  av	  anledningen	  att	  få	  så	  

bra	  resultat	  som	  möjligt.	  Denna	  idé	  fick	  vi	  dock	  till	  slut	  släppa	  efter	  samtal	  med	  vår	  

handledare	  då	  vi	  insåg	  att	  vi	  inte	  hade	  nog	  med	  tid	  till	  att	  genomföra	  det	  önskade.	  

Beslutet	  blev	  att	  vi	  skulle	  använda	  oss	  utav	  en	  enkätundersökning,	  vilken	  är	  en	  form	  av	  

frågeundersökning,	  för	  att	  kunna	  besvara	  vår	  frågeställning	  på	  bästa	  tänkbara	  sätt.	  Vid	  

frågeundersökningar	  ställer	  forskaren	  ofta	  standardiserade	  frågor	  med	  fasta	  

svarsalternativ	  men	  det	  kan	  även	  finnas	  öppna	  frågor	  (Esaiasson,	  2012,	  s.	  229).	  Vi	  valde	  

enkätundersökning	  då	  den	  bygger	  på	  skriftlig	  kommunikation	  vilket	  skulle	  bidra	  till	  en	  

större	  mängd	  svar.	  Vi	  ville	  även	  använda	  oss	  av	  ett	  tillräckligt	  stort	  elevtal	  för	  att	  kunna	  

urskilja	  likheter	  och	  olikheter	  i	  ungdomars	  val	  av	  medverkan	  i	  föreningsidrotter.	  	  

Enkäten	  består	  av	  både	  öppna	  frågor	  samt	  frågor	  med	  flera	  svarsalternativ.	  

Intervjuundersökningen	  hade	  kunnat	  bidra	  med	  de	  vanligast	  förekommande	  svaren	  på	  

dessa	  frågor	  och	  därmed	  hjälpt	  oss	  formulera	  våra	  frågor	  samt	  svarsalternativ	  till	  

enkäten.	  Då	  detta	  inte	  blev	  möjligt	  på	  grund	  av	  tidsbrist	  utformades	  många	  

svarsalternativ	  samt	  möjligheten	  att	  svara	  ”Annat”	  för	  att	  undvika	  risken	  att	  eleverna	  

inte	  kan	  svara	  som	  de	  vill.	  Vi	  tog	  hjälp	  av	  tidigare	  uppsatser	  inom	  området	  vid	  

formulering	  av	  svarsalternativ	  för	  att	  få	  med	  så	  många	  olika	  och	  passande	  som	  möjligt.	  

Urval	  

Med	  hjälp	  av	  tidigare	  forskning	  samt	  FoU-‐rapporten	  Idrottens	  sociala	  betydelse	  –	  en	  

statistisk	  undersökning	  hösten	  2004,	  valde	  vi	  åldern	  på	  de	  elever	  vi	  ville	  undersöka.	  I	  

rapporten	  konstaterades	  det	  att	  ungdomar	  slutar	  idrotta	  i	  åldern	  11-‐12	  år	  och	  fram	  till	  

17	  år	  (Riksidrottsförbundet,	  2005,	  s.	  10).	  Dessa	  uppgifter	  stärks	  av	  ytterligare	  forskning	  
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som	  skriver	  att	  aktivitetsnivån	  minskar	  väldigt	  mycket	  vid	  13	  års	  ålder	  när	  det	  gäller	  

både	  pojkar	  och	  flickor	  (Nader,	  2008,	  s.	  303).	  Vi	  ville	  försäkra	  oss	  om	  att	  vi	  mist	  så	  få	  

elever	  som	  möjligt	  till	  den	  nyssnämnda	  gruppen	  och	  valde	  därför	  skolår	  6.	  	  

Därefter	  valde	  vi	  skola	  att	  undersöka,	  en	  högstadieskola	  i	  centrala	  Uppsala.	  Vi	  valde	  

denna	  skola	  eftersom	  den	  har	  både	  vanliga	  klasser	  och	  profilklasser	  riktade	  mot	  idrott	  

vilket	  troligen	  skulle	  hjälpa	  oss	  att	  få	  en	  hög	  svarsfrekvens	  när	  det	  gäller	  medverkan	  i	  en	  

idrottsförening.	  Vi	  hade	  även	  tidigare	  forskning	  i	  åtanke	  då	  en	  av	  uppsatserna	  nämner	  

att	  ett	  större	  utbud	  av	  anläggningar	  och	  tillgängliga	  områden	  för	  aktiviteter	  som	  

exempelvis	  parker	  ökar	  mängden	  fysisk	  aktivitet	  (Andersson,	  2011,	  s.	  8).	  Därmed	  

kändes	  det	  som	  ett	  bra	  val	  med	  en	  skola	  i	  centrala	  Uppsala	  där	  det	  finns	  ett	  stort	  utbud	  

och	  bra	  kvalité	  på	  anläggningarna.	  Dock	  fanns	  tyvärr	  inte	  ”profilklasserna”	  i	  årskurs	  6	  på	  

skolan	  utan	  tidigast	  i	  årskurs	  7,	  därför	  ändrade	  vi	  vår	  målgrupp	  för	  studien	  och	  valde	  

istället	  att	  genomföra	  den	  i	  årskurs	  7.	  	  

Då	  vi	  inte	  visste	  hur	  stora	  klasserna	  var	  innan	  vi	  var	  på	  plats	  på	  skolan	  valde	  vi	  att	  utgå	  

ifrån	  en	  generalisering	  av	  att	  klasserna	  högst	  bestod	  av	  30	  stycken	  elever.	  Utefter	  det	  

tog	  vi	  fram	  120	  stycken	  enkäter	  samt	  ett	  original	  som	  vi	  behöll	  för	  att	  kunna	  utöka	  det	  

till	  fler	  exemplar	  om	  det	  skulle	  behövas.	  	  

I	  samråd	  med	  vår	  handledare	  tydliggjordes	  vikten	  av	  att	  vi	  inte	  skulle	  ha	  någon	  form	  av	  

relation	  till	  undersökningsgruppen.	  Alltså	  skulle	  vi	  inte	  ha	  undervisat	  dem	  under	  

tidigare	  praktik	  eller	  liknande	  då	  denna	  relation	  skulle	  kunna	  skapa	  ett	  annorlunda	  

resultat	  i	  studien.	  	  

	  

Procedur	  

Efter	  att	  ha	  kontaktat	  rektorn	  på	  skolan	  via	  mejl	  och	  telefon	  bestämde	  vi	  vilken	  dag	  det	  

var	  bäst	  att	  komma	  och	  genomföra	  undersökningen.	  I	  mejlet	  hade	  vi	  bifogat	  både	  

enkäten	  och	  ett	  brev	  att	  skicka	  till	  föräldrarna	  om	  rektorn	  tyckte	  att	  det	  skulle	  behövas,	  

båda	  vilka	  går	  att	  hitta	  bland	  Bilagorna	  senare.	  Efter	  rektorn	  tittat	  på	  enkäten	  beslutade	  

han	  att	  ett	  utskick	  till	  föräldrarna	  inte	  var	  nödvändigt	  eftersom	  frågorna	  inte	  var	  etiskt	  

känsliga.	  	  

Vi	  befann	  oss	  på	  skolan	  under	  en	  dag	  och	  väl	  på	  plats	  valde	  vi	  de	  klasser	  vi	  skulle	  

undersöka,	  två	  ”idrottsklasser”	  och	  två	  ”vanliga”	  klasser.	  Rektorn	  gick	  med	  oss	  till	  
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klassrummen	  för	  att	  kontrollera	  med	  läraren	  att	  undersökningen	  kunde	  äga	  rum,	  vilket	  

alla	  lärarna	  var	  positiva	  till.	  Vi	  hade	  nämligen	  inte	  haft	  tillfälle	  att	  förvarna	  lärarna	  om	  

vår	  ankomst	  men	  det	  skapade	  tydligt	  mer	  uppskattning	  än	  problem.	  

För	  att	  skapa	  två	  metoddelar	  delade	  vi	  upp	  klasserna	  mellan	  oss,	  Patrik	  tog	  hand	  om	  

idrottsklasserna	  och	  Amalia	  de	  vanliga	  klasserna,	  och	  började	  med	  att	  presentera	  oss	  

själva	  och	  anledningen	  till	  att	  vi	  var	  på	  plats.	  Enkäten	  presenterades	  någorlunda	  

grundligt	  för	  att	  minska	  risken	  för	  förvirring,	  kontrollfrågor	  ställdes	  och	  det	  klargjordes	  

att	  eleverna	  kunde	  räcka	  upp	  handen	  vid	  eventuella	  hinder	  så	  att	  vi	  kunde	  hjälpa	  dem.	  

Vi	  försäkrade	  eleverna	  om	  att	  enkäten	  genomfördes	  anonymt	  och	  att	  de	  därför	  kunde	  

svara	  ärligt	  på	  frågorna	  men	  även	  att	  de	  kunde	  ange	  ett	  till	  tre	  av	  svarsalternativen	  vid	  

fråga	  fem	  till	  tio.	  	  

Statistik	  	  

Besvarade	  enkäter	  lästes	  igenom	  under	  samma	  dag	  som	  vistelsen	  på	  skolan	  för	  att	  

minimera	  risken	  att	  glömma	  vilka	  enkäter	  som	  tillhörde	  vilken	  typ	  av	  klass	  men	  även	  för	  

att	  minnet	  av	  ställda	  frågor	  från	  eleverna	  var	  färskt.	  	  

Vid	  ett	  senare	  tillfälle	  sammanställdes	  svaren	  i	  programmet	  Excel	  där	  vi	  även	  skapade	  

diagram	  över	  de	  olika	  frågorna	  för	  att	  underlätta	  senare	  presentation	  av	  resultat.	  

Kategorisering	  

För	  att	  underlätta	  sammanställningen	  av	  enkäterna	  och	  för	  att	  få	  ett	  tydligt	  resultat	  som	  

förhåller	  sig	  till	  vår	  frågeställning	  valde	  vi	  att	  kategorisera	  svarsalternativen	  på	  flertalet	  

frågor.	  Kategoriseringen	  grundar	  sig	  i	  begreppet	  motivation	  utifrån	  Hassmén,	  Hassmén	  

och	  Plates	  teorier	  inom	  området.	  De	  skriver	  i	  verket	  Idrottspsykologi	  om	  tre	  typer	  av	  

motivation	  -‐	  den	  inre,	  den	  yttre	  samt	  amotivation	  -‐	  och	  det	  är	  i	  dessa	  tre	  vi	  kategoriserat	  

svarsalternativen	  (2003,	  sid.	  170).	  En	  grundlig	  kategoriseringslista	  finns	  att	  läsa	  bland	  

Bilagorna.	  

Inre	  motivation	  

Som	  tidigare	  nämnts	  delade	  vi	  upp	  svarsalternativen	  i	  motivationsgrupper.	  Den	  första	  

gruppen,	  inre	  motivation,	  är	  uppdelad	  i	  tre	  typer	  och	  utifrån	  dessa	  har	  vi	  kategoriserat	  

svarsalternativ	  som	  pekar	  på	  inre	  motivation.	  Den	  första	  typen	  beskrivs	  som	  en	  känsla	  

av	  att	  uppleva	  glädje	  vid	  träningen.	  Man	  tränar	  för	  att	  det	  är	  roligt	  och	  lärorikt.	  Vårt	  
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exempel	  av	  denna	  typ	  är	  ”det	  verkade/är	  kul”	  samt	  ”ville	  prova	  på”	  .	  Den	  andra	  typen	  

beskriver	  Hassmén	  som	  att	  man	  tränar	  för	  att	  uppnå	  något	  och	  för	  att	  man	  upplever	  

glädje	  vid	  försök	  att	  förbättra	  sig	  själv.	  Svarsalternativ	  i	  enkätundersökningen	  som	  

platsar	  i	  denna	  kategori	  är	  ”för	  att	  jag	  är	  bra	  på	  det”	  och	  även	  ”för	  att	  förbättra	  

konditionen”.	  Den	  sista	  typen	  förklaras	  som	  att	  individen	  tränar	  för	  att	  den	  upplever	  

stimulans	  och	  positiva	  känslor	  under	  aktiviteten.	  ”För	  att	  må	  bättre”	  är	  tydligt	  det	  

alternativ	  som	  tar	  plats	  i	  denna	  typ	  av	  inre	  motivation	  (Hassmén,	  2003,	  s.	  170-‐171).	  	  	  

Yttre	  motivation	  

Författarna	  till	  Idrottspsykologi	  nämner	  fyra	  olika	  typer	  av	  yttre	  motivation	  där	  den	  

första	  beskrivs	  som	  en	  yttre	  reglering.	  Individen	  drivs	  av	  belöningar	  och	  begränsningar	  

som	  ofta	  regleras	  av	  utomstående,	  alltså	  inte	  av	  individen	  själv.	  Några	  exempel	  på	  

svarsalternativ	  vi	  valt	  att	  innefatta	  i	  denna	  kategori	  är	  ”tränar	  för	  att	  kompisarna	  gör	  

det”,	  ”för	  att	  känna	  gemenskap	  med	  kompisar”	  och	  ”för	  att	  bli	  proffs”.	  Vad	  gäller	  typ	  två	  

beskrivs	  den	  som	  introjicerad	  reglering,	  alltså	  att	  personen	  införlivar	  andra	  tankar	  och	  

värderingar	  i	  sig	  själv	  och	  handlar	  som	  hon	  gör	  på	  grund	  av	  press.	  Personen	  tränar	  för	  

att	  inte	  känna	  skuldkänslor.	  Att	  träna	  ”för	  att	  föräldrarna	  blir	  glada	  av	  det”	  eller	  ”för	  att	  

det	  är	  nära	  vårt	  hem”,	  med	  aktiviteten	  eller	  anläggningen	  i	  åtanke,	  är	  goda	  exempel	  vi	  

valt	  att	  ingå	  i	  denna	  kategori.	  Identifierad	  reglering	  är	  den	  tredje	  typen	  som	  Hassmén,	  

Hassmén	  och	  Plate	  nämner	  gällande	  yttre	  motivation.	  Då	  agerar	  man	  utefter	  ett	  självvalt	  

beteende	  för	  att	  man	  anser	  det	  som	  viktigt	  och	  utövar	  övningen	  trots	  att	  man	  inte	  tycker	  

om	  det.	  Exempelvis	  tränar	  individen	  styrketräning	  då	  det	  anses	  utgöra	  en	  stor	  grund	  

inom	  den	  egna	  sporten,	  inte	  för	  att	  individen	  tycker	  om	  det.	  Inom	  denna	  kategori	  valde	  

vi	  att	  återigen	  placera	  ”för	  att	  förbättra	  konditionen”	  eftersom	  svarsalternativet	  passar	  

in	  även	  här.	  Under	  typ	  nummer	  fyra	  har	  vi	  inte	  kategoriserat	  något	  svarsalternativ	  då	  vi	  

inte	  fann	  någon	  tydlig	  koppling	  till	  ”integrerad	  reglering”.	  Det	  nyssnämnda	  involverar	  

individer	  vilka	  ser	  aktivitetsvalet	  som	  naturligt,	  exempelvis	  kan	  individen	  välja	  att	  avstå	  

en	  utekväll	  med	  kompisarna	  under	  tävlingssäsong	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  komma	  till	  

tävlingarna	  i	  optimal	  form	  (Hassmén,	  2003,	  sid.	  171).	  	  

Amotivation	  

Denna	  typ	  av	  motivation	  passar	  in	  på	  de	  flesta	  som	  valt	  att	  sluta	  eller	  att	  inte	  vara	  med	  i	  

en	  idrottsförening.	  Likt	  yttre	  motivation	  delas	  amotivation	  upp	  i	  fyra	  typer	  och	  vid	  den	  

första	  har	  vi	  endast	  ett	  svar	  som	  skapats	  av	  en	  av	  svarspersonerna	  genom	  att	  anteckna	  
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det	  vid	  svarsalternativ	  ”Annat”.	  Den	  första	  typen	  involverar	  personer	  som	  upplever	  en	  

brist	  på	  förmåga,	  vilket	  var	  precis	  vad	  den	  här	  personen	  gjorde	  eftersom	  hon/han	  

formulerade	  sig	  på	  följande	  vis:	  ”Jag	  var	  dålig	  på	  det”.	  Den	  uppföljande	  typen	  av	  

amotivation	  beskrivs	  skapas	  som	  följd	  av	  en	  övertygelse	  från	  individens	  sida	  om	  att	  

strategin	  inte	  kommer	  ge	  önskat	  resultat.	  Exempelvis	  valde	  vi	  att	  placera	  ”Det	  var	  

onödigt”,	  ”Bättre	  än	  tränaren”	  och	  ”Nöjd	  med	  uppnådd	  kunskap”	  under	  denna	  kategori,	  

där	  de	  två	  sista	  alternativen	  antecknades	  under	  ”Annat”.	  Typ	  nummer	  tre	  förklaras	  

involvera	  personer	  som	  upplever	  att	  beteendet	  är	  för	  krävande	  och	  därmed	  väljer	  att	  

inte	  engagera	  sig.	  I	  kategoriseringen	  av	  detta	  hamnade	  svarsalternativ	  som	  ”hade	  inte	  

tid”,	  ”det	  var	  för	  stor	  press”	  och	  ”det	  kostade	  för	  mycket”.	  En	  individ	  svarade	  ”tröttnade”	  

vilket	  också	  hamnade	  under	  denna	  kategori.	  Den	  fjärde	  och	  sista	  typen	  av	  amotivation	  

är	  när	  individen	  känner	  sig	  hjälplös	  under	  aktiviteten	  och	  upplever	  att	  hon	  har	  mindre	  

kontroll	  över	  situationen.	  Några	  av	  de	  svarsalternativ	  som	  vi	  placerade	  här	  var	  

”tränarna	  slutade”,	  ”laget	  lades	  ner”,	  ”inga	  kompisar	  var	  med”,	  ”föräldrarna	  gillade	  inte	  

sporten”	  och	  ”flytt	  till	  annan	  ort”.	  Ett	  tänkbart	  scenario	  för	  det	  tredje	  svarsalternativet	  

är	  en	  individ	  som	  är	  med	  i	  en	  idrottsförening	  tillsammans	  med	  sina	  kompisar	  när	  dessa	  

väljer	  att	  sluta.	  Trots	  detta	  kanske	  individen	  egentligen	  vill	  fortsätta	  men	  känner	  

hjälplöshet	  motivationsmässigt	  när	  kompisarna	  avslutat	  sitt	  medlemskap	  och	  funderar	  

själv	  på	  att	  göra	  detsamma	  (Hassmén,	  2003,	  sid.	  172).	  

Vissa	  svarsalternativ	  tillhörande	  frågorna	  rörande	  amotivation	  valde	  vi	  att	  ge	  en	  

ytterligare	  betoning	  för	  att	  underlätta	  betydelsen	  av	  dessa	  vid	  frambringandet	  av	  

bristande	  motivation.	  Att	  sluta	  eller	  att	  välja	  att	  inte	  var	  aktiv	  utövare	  i	  en	  

idrottsförening	  på	  grund	  av	  tidsbrist,	  för	  att	  det	  kostar	  för	  mycket	  eller	  för	  att	  

föräldrarna	  inte	  tycker	  om	  sporten	  är	  några	  av	  de	  svarsalternativ	  som	  vi	  betecknat	  som	  

yttre	  faktorer.	  Med	  det	  menar	  vi	  att	  det	  är	  yttre	  faktorer	  som	  bidragit	  till	  bildningen	  av	  

amotivation.	  Hela	  kategoriseringen	  finns	  som	  sagt	  bland	  Bilagorna.	  
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Resultat	  

Som	  tidigare	  nämnt	  antog	  vi	  generaliseringen	  om	  att	  varje	  klass	  skulle	  bestå	  av	  högst	  30	  

personer	  när	  vi	  skulle	  ta	  fram	  enkäterna.	  Av	  dessa	  120	  enkäter	  var	  det	  97	  stycken	  som	  

blev	  besvarade	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  vara	  valida,	  alltså	  ca	  81	  procent	  vilket	  vi	  betyder	  

ett	  bortfall	  på	  19	  procent	  och	  det	  anses	  som	  ett	  mycket	  litet	  bortfall.	  	  	  

Totalt	  var	  51	  stycken	  av	  de	  svarande	  flickor	  och	  46	  av	  dem	  var	  pojkar	  men	  eftersom	  vi	  

ville	  skapa	  två	  metoddelar	  har	  vi	  delat	  upp	  klasserna	  så	  att	  de	  fått	  olika	  diagram,	  

därmed	  står	  ”vanliga”	  klasser	  för	  sig	  och	  ”idrottsklasser”	  för	  sig.	  I	  de	  vanliga	  klasserna	  

gick	  det	  totalt	  25	  flickor	  och	  22	  pojkar	  medan	  det	  i	  idrottsklasserna	  gick	  26	  flickor	  och	  

24	  pojkar.	  Som	  sagt	  vill	  vi	  inte	  jämföra	  de	  olika	  typerna	  av	  klasser	  utan	  vi	  ville	  

undersöka	  båda	  då	  vi	  antog	  att	  fler	  av	  svarspersonerna	  i	  idrottsklassen	  skulle	  vara	  

medlemmar	  i	  en	  förening	  och	  därmed	  ge	  oss	  en	  mättnad	  i	  undersökningen.	  Just	  detta	  ser	  

vi	  som	  ett	  faktum	  i	  de	  första	  diagrammen	  från	  enkätfråga	  nummer	  två	  när	  det	  gäller	  

Fysisk	  aktivitet	  i	  form	  av	  medlemskap	  i	  idrottsförening:	  

	  

	  
Figur	  1.	  Fråga	  2:	  Är	  du	  aktiv	  utövare	  i	  någon	  idrottsförening?	  (Vanlig	  klass)	  
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Figur	  2.	  Fråga	  2:	  Är	  du	  aktiv	  utövare	  i	  någon	  idrottsförening?	  (Idrottsklass)	  

Vi	  ser	  i	  figur	  ett	  att	  30,5	  procent	  i	  den	  vanliga	  klassen,	  varav	  10	  procent	  är	  tjejer	  och	  20,5	  

procent	  är	  killar,	  angett	  att	  de	  inte	  är	  aktiva	  utövare	  i	  en	  idrottsförening.	  Figur	  två	  visar	  

att	  det	  i	  idrottsklassen	  endast	  finns	  en	  person	  (2	  procent)	  som	  inte	  är	  med	  i	  en	  

idrottsförening.	  Det	  ska	  nämnas	  att	  denna	  person	  senare	  tillägger	  att	  hon	  dansar	  på	  sin	  

fritid	  men	  inte	  i	  en	  förening.	  

Följande	  diagram	  redovisar	  frågor	  rörande	  svarspersonernas	  motivation	  till	  att	  vara	  

med	  eller	  inte	  vara	  med	  i	  en	  idrottsförening.	  Vid	  varje	  fråga	  kunde	  svarspersonerna	  

välja	  ett	  till	  tre	  av	  svarsalternativen.	  

	  
Figur	  3.	  Fråga	  5:	  Varför	  började	  du	  utöva	  sporten?	  (Vanlig	  klass)	  	  
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Diagram	  nummer	  tre	  visar	  tydligt	  att	  det	  är	  inre	  motivation	  som	  driver	  vid	  flertalet	  

tillfällen	  då	  den	  sammanlagda	  mängden	  röster	  är	  fler	  i	  stapeln	  för	  ”det	  verkade	  kul”	  än	  i	  

dem	  andra.	  Samtidigt	  kommer	  ”Ville	  prova	  på”	  på	  andraplats	  med	  sina	  16	  procent,	  tätt	  

följt	  av	  ”Förbättra	  konditionen”	  med	  sina	  15,9	  procent,	  vilka	  båda	  har	  kategoriserats	  

som	  tecken	  på	  inre	  motivation.	  Först	  på	  plats	  nummer	  fyra	  med	  12,3	  procent	  anges	  att	  

svarspersonerna	  började	  utöva	  sin	  sport	  för	  att	  ”Kompisarna	  gjorde	  det”	  vilket	  

bestämdes	  vara	  en	  form	  av	  yttre	  motivation.	  Sammanfattningsvis	  svarade	  personerna	  i	  

de	  vanliga	  klasserna	  till	  80,2	  procent	  att	  faktorer	  förknippade	  med	  inre	  motivation	  är	  de	  

mest	  betydande	  vid	  nytt	  medlemskap	  i	  idrottsförening.	  Det	  betyder	  att	  19,8	  procent	  

angav	  faktorer	  förknippade	  med	  yttre	  motivation	  och	  självklart	  innefattar	  båda	  siffrorna	  

svaren	  från	  svarsalternativ	  ”Annat”.	  	  

	  

Figur	  4.	  Fråga	  5:	  Varför	  började	  du	  utöva	  sporten?	  (Idrottsklass)	  

Enligt	  diagram	  fyra	  placerades	  77,8	  procent	  av	  rösterna	  från	  svarspersonerna	  i	  

idrottsklasserna	  på	  faktorer	  som	  kännetecknar	  inre	  motivation	  och	  av	  alternativen	  var	  

”det	  verkade	  kul”	  även	  här	  det	  främsta.	  Totalt	  kom	  även	  här	  alternativet	  ”jag	  ville	  prova	  

på”	  på	  andra	  plats	  tillsammans	  med	  ”må	  bättre”	  och	  ”förbättra	  konditionen”	  på	  en	  delad	  

tredjeplats.	  Vad	  gäller	  yttre	  faktorer	  betraktades	  de	  som	  mindre	  viktiga	  då	  de	  totalt	  

endast	  fick	  22,2	  procent	  av	  rösterna	  där	  den	  mest	  betydande	  faktorn	  var	  ”kompisarna	  

gjorde	  det”	  med	  sina	  12,9	  procent.	  	  

Vid	  jämförelse	  av	  de	  olika	  könen	  i	  båda	  klasserna	  röstade	  flertalet	  tjejer	  på	  ”det	  verkade	  

kul”	  och	  ”jag	  ville	  prova	  på”	  medan	  killarna	  hade	  samma	  förstaplats	  men	  ”förbättra	  
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konditionen”	  som	  andraplats,	  vilket	  alla	  är	  tecken	  på	  inre	  motivation.	  Skillnaden	  

gällande	  drivande	  faktorer	  inträffar	  först	  på	  tredjeplats	  där	  flickorna	  placerat	  två	  

alternativ,	  nämligen	  ”må	  bättre”	  och	  ”kompisarna	  gjorde	  det”	  -‐	  en	  faktor	  förknippad	  

med	  inre	  motivation	  och	  en	  med	  yttre	  motivation.	  Killarna	  röstade	  fram	  ett	  alternativ	  

som	  tredjeplats	  i	  form	  av	  ”kompisarna	  gjorde	  det”	  vilken	  är	  sammankopplad	  med	  yttre	  

motivation.	  Alltså	  verkar	  inre	  motivation	  vara	  det	  som	  driver	  båda	  könen	  mest	  samtidigt	  

som	  killarna	  har	  lättare	  för	  att	  bli	  drivna	  av	  yttre	  faktorer.	  	  

	  

Figur	  5.	  Fråga	  6:	  Varför	  utövar	  du	  fortfarande	  idrotten?	  (Vanlig	  klass)	  

Som	  svar	  på	  enkätfråga	  nummer	  sex	  i	  de	  två	  vanliga	  klasserna	  har	  svarsalternativ	  ett	  –	  

”det	  är	  kul”	  –	  fått	  flest	  röster	  med	  sina	  totalt	  28,7	  procent	  medan	  18,5	  procent	  har	  

hamnat	  på	  svarsalternativ	  nummer	  två,	  ”jag	  mår	  bra	  av	  det”.	  Det	  visas	  även	  här	  att	  

flertalet	  svarspersoner	  drivs	  av	  faktorer	  som	  sammankopplas	  med	  inre	  motivation	  då	  

75	  procent	  placerats	  på	  dem	  medan	  endast	  30,5	  placerats	  på	  dem	  förknippade	  med	  

yttre	  motivation	  (”vara	  vältränad”	  räknas	  till	  både	  yttre	  och	  inre	  motivation,	  därmed	  

den	  överstigande	  procentandelen).	  Det	  svarsalternativ	  med	  flest	  röster	  bland	  de	  

sistnämnda	  är	  ”bli	  proffs”	  vilken	  erhållit	  12	  procent	  av	  rösterna.	  	  

Figur	  sex	  visar	  resultatet	  från	  fråga	  nummer	  sex	  i	  idrottsklasserna	  vilket	  pekar	  på	  att	  det	  

även	  i	  denna	  klass	  är	  inre	  motivation	  som	  har	  störst	  påverkan	  vid	  upprätthållande	  av	  

intresset.	  72	  procent	  av	  röstrena	  hamnade	  nämligen	  under	  inre	  motivation	  medan	  

endast	  34,7	  procent	  röster	  hamnade	  under	  yttre	  motivation	  och	  som	  synes	  är	  det	  

återigen	  ”det	  är	  kul”	  som	  betraktas	  som	  den	  främsta	  faktorn.	  Att	  fortsätta	  utöva	  sporten	  
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för	  att	  kompisarna	  är	  med	  och	  för	  att	  bli	  proffs	  är	  de	  två	  yttre	  faktorer	  som	  placerats	  på	  

delad	  första	  plats	  med	  vardera	  13,2	  procent.	  	  

	  

Figur	  6.	  Fråga	  6:	  Varför	  utövar	  du	  fortfarande	  idrotten?	  (Idrottsklass)	  

En	  jämförelse	  mellan	  flickorna	  och	  pojkarna	  visar	  att	  det	  inte	  är	  någon	  skillnad	  på	  vad	  

flest	  ungdomar	  svarat	  då	  båda	  valt	  ”det	  är	  kul”.	  Flickorna	  röstade	  sedan	  fram	  ”jag	  mår	  

bra	  av	  det”	  som	  en	  klar	  tvåa	  medan	  killarna	  röstade	  fram	  samma	  alternativ	  till	  en	  delad	  

tvåa	  tillsammans	  med	  ”jag	  är	  bra	  på	  det”.	  Vad	  gäller	  fjärde	  plats	  har	  killarna	  röstat	  fram	  

en	  definitiv	  placering	  åt	  svarsalternativet	  ”bli	  proffs”	  medan	  tjejernas	  svar	  utgjorde	  en	  

delad	  tredje	  plats	  åt	  ”bli	  proffs”	  och	  ”jag	  är	  bra	  på	  det”.	  Detta	  leder	  till	  att	  killarna	  röstat	  

fram	  faktorer	  i	  ordningen	  inre	  motivation	  som	  det	  främst	  förekommande.	  Därefter	  har	  

de	  röstat	  jämnt	  mellan	  inre	  motivation	  ”jag	  mår	  bra	  av	  det”	  och	  inre	  motivation	  ”jag	  är	  

bra	  på	  det”.	  Detta	  visar	  att	  inre	  motivation	  utgör	  en	  klar	  majoritet	  då	  ett	  svarsalternativ	  

av	  karaktären	  yttre	  motivation	  visar	  sig	  först	  på	  tredje	  plats.	  Tjejerna	  har	  i	  sin	  tur	  röstat	  

fram	  två	  svarsalternativ	  av	  inre	  motivation	  som	  de	  två	  vanligast	  förekommande.	  I	  deras	  

fall	  visar	  sig	  alternativ	  av	  yttre	  motivation	  först	  på	  delad	  tredjeplats	  tillsammans	  med	  

ytterligare	  ett	  alternativ	  av	  inre	  motivation.	  Om	  vi	  räknar	  om	  dessa	  siffror	  till	  procent	  

får	  vi	  fram	  att	  det	  vanligaste	  svarsalternativet	  sett	  över	  båda	  klasserna	  som	  pekar	  på	  

yttre	  motivation	  är	  att	  ungdomarna	  fortfarande	  är	  aktiva	  för	  att	  ”bli	  proffs”.	  Bland	  

flickorna	  utgjorde	  detta	  13,6%	  medan	  hos	  pojkarna	  hade	  12,9%	  valt	  detta	  som	  en	  av	  de	  

tre	  viktigaste	  orsakerna	  till	  aktivitet.	  	  
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Fråga	  nummer	  åtta,	  vilkens	  resultat	  redovisas	  i	  figur	  sju,	  berör	  de	  personer	  som	  någon	  

gång	  i	  sitt	  liv	  valt	  att	  avsluta	  ett	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening.	  Vi	  ville	  veta	  varför	  de	  

valde	  att	  utöva	  den	  idrotten	  från	  första	  början,	  om	  de	  kunde	  minnas.	  Som	  svar	  fick	  vi	  att	  

flertalet	  svarspersoner	  började	  för	  att	  de	  tyckt	  att	  aktiviteten	  verkade	  kul.	  Det	  fanns	  

även	  de	  som	  började	  för	  att	  kompisarna	  utövade	  aktiviteten	  och	  drevs	  därmed	  av	  yttre	  

motivation.	  Denna	  faktor	  var	  i	  princip	  lika	  påverkande	  som	  viljan	  att	  prova	  på	  då	  det	  

endast	  skiljde	  en	  röst	  mellan	  dessa	  två	  svarsalternativ.	  	  

När	  det	  gäller	  den	  totala	  mängden	  svarspersoner	  i	  de	  vanliga	  klasserna	  är	  det	  

fortfarande	  inre	  motivation	  som	  driver	  mest	  vid	  val	  att	  aktivera	  sig	  i	  en	  idrottsförening.	  	  

	  

Figur	  7.	  Fråga	  8:	  Varför	  började	  du?	  (Vanlig	  klass)	  	  
Frågan	  berör	  personer	  som	  avslutat	  ett	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening.	  

När	  vi	  sedan	  frågade	  eleverna	  i	  idrottsklasserna	  fick	  vi	  i	  princip	  samma	  resultat	  med	  den	  

lilla	  skillnaden	  att	  de	  vanliga	  klassernas	  tredjeplats	  –	  ”ville	  prova	  på”	  –	  tog	  en	  självklar	  

andraplats	  hos	  idrottsklasserna.	  Skillnaden	  var	  här	  stor,	  20,5	  procent	  hade	  i	  de	  vanliga	  

klasserna	  svarat	  att	  de	  började	  för	  att	  de	  ”ville	  prova	  på”	  medan	  siffran	  bland	  

idrottsklasserna	  hamnade	  på	  28,8	  procent	  som	  valt	  detta	  alternativ.	  Desto	  jämnare	  var	  

det	  mellan	  klasserna	  när	  det	  gäller	  svarsalternativet	  ”kompisarna	  gjorde	  det”	  där	  21,6	  

procent	  av	  ungdomarna	  från	  de	  vanliga	  klasserna	  hävdade	  att	  kompisarna	  bidragit	  till	  

att	  de	  börjat	  med	  idrotten	  medan	  18,8	  procent	  av	  ungdomarna	  påstod	  samma	  sak	  bland	  

idrottsklasserna.	  Märkbart	  i	  dessa	  siffror	  är	  att	  ”kompisar	  gjorde	  det”	  var	  det	  näst	  
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vanligaste	  svaret	  bland	  de	  vanliga	  klasserna	  och	  det	  tredje	  vanligaste	  bland	  

idrottsklasserna,	  ändå	  visar	  det	  sig	  vara	  minsta	  tänkbara	  skillnad	  mellan	  antalet	  som	  

svarat	  detta	  på	  frågan	  när	  man	  jämför	  klasserna.	  Figur	  8	  visar	  att	  även	  idrottsklasserna	  

främst	  styrs	  av	  inre	  motivation	  vid	  valet	  av	  att	  aktivera	  sig	  i	  en	  idrottsförening.	  	  

	  

Figur	  8.	  Fråga	  8:	  Varför	  började	  du?	  (Idrottsklass)	  	  
Frågan	  berör	  personer	  som	  avslutat	  ett	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening.	  

Vid	  en	  närmare	  titt	  av	  de	  olika	  könens	  staplar	  ser	  vi	  att	  både	  flickorna	  och	  pojkarna	  valt	  

rekreationsfaktorn	  ”det	  verkade	  kul”	  till	  sin	  främsta	  anledning	  att	  börja	  i	  en	  

idrottsförening.	  Vi	  ser	  även	  att	  båda	  könen	  placerat	  ”jag	  ville	  prova	  på”	  på	  andra	  plats	  

men	  att	  det	  sedan	  skiljer	  sig	  åt	  gällande	  det	  tredje	  svarsalternativet.	  Här	  har	  de	  

nämligen	  röstat	  fram	  samma	  svarsalternativ	  på	  skiljda	  placeringar	  vilket	  lett	  till	  att	  

”kompisarna	  gjorde	  det”	  hamnade	  på	  en	  klar	  tredjeplats	  hos	  flickorna	  men	  en	  delad	  

andraplats	  hos	  pojkarna.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  vi	  ännu	  en	  gång	  ser	  resultat	  som	  

tyder	  på	  att	  inre	  motivation	  verkar	  vara	  det	  som	  driver	  båda	  könen	  mest	  samtidigt	  som	  

killarna	  har	  lättare	  för	  att	  påverkas	  av	  yttre	  faktorer.	  	  
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Figur	  9.	  Fråga	  9:	  Varför	  slutade	  du?	  (Vanlig	  klass)	  
Frågan	  berör	  personer	  som	  avslutat	  ett	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening.	  

I	  de	  vanliga	  klasserna	  var	  det	  ingen	  som	  slutat	  i	  en	  idrottsförening	  för	  att	  det	  hade	  

kostat	  för	  mycket	  att	  vara	  medlem	  och	  det	  var	  endast	  en	  person	  som	  slutade	  för	  att	  

föräldrarna	  inte	  gillade	  sporten.	  Däremot	  var	  det	  hela	  30	  procent	  som	  slutade	  för	  att	  det	  

var	  tråkigt	  och	  23	  procent	  för	  att	  de	  inte	  hade	  tid.	  Totalt	  kom	  50,7	  procent	  av	  alla	  röster	  

på	  svarsalternativ	  vilka	  kategoriserats	  likt	  yttre	  faktorer	  som	  bidrar	  till	  amotivation.	  	  

	  

Figur	  10.	  Fråga	  9:	  Varför	  slutade	  du?	  (Idrottsklass)	  
Frågan	  berör	  personer	  som	  avslutat	  ett	  medlemskap	  i	  en	  idrottsförening.	  
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Figur	  10	  visar	  resultatet	  av	  fråga	  nio	  bland	  idrottsklasserna.	  Diagrammet	  visar	  att	  den	  

vanligaste	  orsaken	  till	  att	  ungdomarna	  valt	  att	  sluta	  med	  en	  idrott	  var	  tidsbrist.	  Den	  näst	  

vanligaste	  orsaken	  var	  att	  de	  inte	  gillade	  sporten,	  att	  de	  helt	  enkelt	  tyckte	  det	  var	  tråkigt.	  

Ingen	  av	  ungdomarna	  svarade	  att	  de	  slutat	  för	  att	  deras	  föräldrar	  inte	  gillade	  sporten	  

och	  endast	  en	  svarade	  att	  de	  slutat	  för	  att	  aktiviteten	  låg	  för	  långt	  bort	  eller	  för	  att	  de	  

mådde	  dåligt	  av	  det.	  När	  vi	  tittar	  på	  faktorerna	  som	  gjort	  att	  de	  slutat,	  och	  när	  vi	  jämför	  

inre	  och	  yttre	  faktorer	  visar	  det	  sig	  att	  59	  procent	  slutat	  på	  grund	  av	  yttre	  faktorer	  som	  

lett	  till	  amotivation.	  Denna	  siffra	  är	  alltså	  lite	  större	  hos	  idrottsklasserna	  än	  hos	  de	  

vanliga	  klasserna	  som	  varit	  med	  och	  utfört	  undersökningen.	  	  	  	  

Vid	  en	  närmare	  titt	  på	  vad	  vem	  har	  röstat	  på	  ser	  vi	  ingen	  större	  skillnad	  mellan	  tjejer	  

och	  killar	  när	  det	  gäller	  den	  mest	  förekommande	  anledningen	  till	  att	  de	  slutat	  i	  en	  

idrottsförening.	  Tjejerna	  medverkade	  med	  60	  röster	  och	  faktorerna	  som	  angavs	  påverka	  

mest	  vid	  valet	  att	  sluta	  i	  idrottsföreningen	  var	  att	  det	  var	  tråkigt	  och	  att	  de	  inte	  hade	  tid	  

med	  36,7	  respektive	  35	  procent.	  59	  röster	  fick	  representera	  killarnas	  åsikter	  vilka	  visar	  

på	  samma	  typ	  av	  inställning	  då	  de	  placerade	  samma	  faktorer	  som	  etta	  och	  tvåa	  med	  33,9	  

respektive	  32,2	  procent	  på	  vardera	  svarsalternativ.	  Tar	  vi	  sedan	  en	  titt	  på	  hur	  ofta	  yttre	  

faktorer	  bidrar	  till	  deras	  amotivation	  ser	  vi	  att	  det	  inte	  är	  någon	  större	  skillnad	  här	  

heller.	  Det	  är	  nämligen	  55	  procent	  av	  tjejerna	  som	  anger	  yttre	  faktorer	  som	  påverkande	  

vid	  beslutet	  att	  sluta	  i	  idrottsföreningen	  och	  54	  procent	  killarna	  svarade	  samma	  sak.	  

Alltså	  är	  tjejerna	  i	  minimal	  bemärkelse	  mer	  benägna	  att	  sluta	  på	  grund	  av	  yttre	  

omständigheter.	  

	  

Figur	  11.	  Fråga	  10:	  Varför	  är	  du	  inte	  aktiv	  i	  någon	  idrottsförening?	  (Vanlig	  klass)	  
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I	  figur	  nummer	  ett	  ser	  vi	  att	  14	  personer	  i	  de	  vanliga	  klasserna	  svarat	  att	  de	  inte	  är	  

aktiva	  utövare	  i	  någon	  idrottsförening	  för	  tillfället,	  vilkas	  anledningar	  till	  detta	  anges	  i	  

diagrammet	  ovan.	  Totalt	  24	  röster	  representerar	  dessa	  svarspersoners	  åsikter	  och	  den	  

anledning	  som	  är	  mest	  förekommande	  är	  bristen	  av	  tid	  med	  sina	  33	  procent.	  54,2	  

procent	  av	  rösterna	  har	  placerats	  på	  anledningar	  vilka	  kategoriserats	  likt	  yttre	  faktorer	  

som	  bidrar	  till	  amotivation.	  	  

Av	  diagrammet	  kan	  vi	  utläsa	  att	  det	  är	  fler	  killar	  än	  tjejer	  som	  inte	  är	  aktiva	  utövare	  i	  en	  

idrottsförening.	  Skulle	  vi	  dock	  kika	  närmare	  på	  hur	  ofta	  yttre	  faktorer	  påverkar	  beslutet	  

att	  inte	  vara	  aktiv	  i	  procentenheter	  ser	  vi	  en	  annorlunda	  skillnad.	  Av	  de	  totalt	  24	  

rösterna	  representerar	  15	  killarnas	  och	  nio	  tjejernas	  åsikter	  om	  varför	  de	  inte	  är	  aktiva	  

och	  av	  dessa	  är	  åtta	  respektive	  fem	  placerade	  på	  de	  yttre	  faktorerna.	  Omvandlat	  i	  

procent	  visar	  detta	  på	  att	  tjejerna	  är	  mer	  benägna	  att	  påverkas	  av	  yttre	  faktorer	  då	  deras	  

siffra	  är	  56	  procent	  medan	  killarnas	  är	  53.	  	  

Diagram	  för	  fråga	  nummer	  tio	  hos	  idrottsklasserna	  skapades	  inte	  då	  det	  endast	  var	  en	  

person	  som	  svarat	  på	  den	  frågan	  i	  form	  av	  att	  ange	  ”Annat”.	  Detta	  var	  en	  flicka	  som	  

förklarade	  att	  hon	  inte	  var	  med	  i	  en	  idrottsförening	  utan	  istället	  satsade	  på	  dans	  utanför	  

föreningslivet.	  

	  Sammanfattning	  resultat	  

Efter	  att	  ha	  räknat	  ihop	  resultatet	  från	  alla	  klasser	  på	  varje	  enskild	  fråga	  finns	  

intressanta	  siffror	  att	  presentera.	  Vi	  ville	  med	  studien	  ta	  reda	  på	  om	  ungdomar	  drivs	  av	  

inre	  eller	  yttre	  motivation	  när	  de	  kommer	  till	  valet	  att	  vara	  eller	  inte	  vara	  med	  i	  en	  

idrottsförening.	  Vi	  ville	  även	  göra	  en	  jämförelse	  mellan	  tjejer	  och	  killar	  för	  att	  se	  om	  det	  

är	  någon	  skillnad	  när	  det	  gäller	  påverkan	  av	  yttre	  och	  inre	  faktorer.	  	  

På	  frågan	  om	  varför	  ungdomarna	  började	  utöva	  sin	  idrott,	  som	  var	  en	  fråga	  där	  man	  

hade	  möjligheten	  att	  välja	  maximalt	  tre	  svarsalternativ,	  svarade	  76,1	  procent	  att	  de	  

börjat	  med	  sin	  idrott	  på	  grund	  av	  inre	  motivation.	  Det	  allra	  vanligaste	  svaret	  var	  att	  de	  

börjat	  för	  att	  det	  verkade	  kul.	  Kvarvarande	  23,9	  procent	  var	  alltså	  svarsalternativ	  som	  

kategoriserats	  som	  yttre	  motivation	  till	  varför	  de	  valt	  att	  börja	  med	  en	  idrott.	  Den	  

vanligaste	  faktorn	  som	  tyder	  på	  yttre	  motivation	  var	  att	  kompisarna	  var	  aktiva	  i	  idrotten	  

och	  därför	  började	  även	  svarspersonerna.	  När	  vi	  jämför	  könen	  på	  samma	  fråga	  får	  vi	  

fram	  siffror	  i	  form	  av	  tjejerna	  till	  80,5	  procent	  började	  av	  inre	  motivation	  och	  72,5	  
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procent	  av	  killarna	  började	  av	  samma	  anledning.	  Detta	  betyder	  att	  19,5	  procent	  av	  

tjejerna	  och	  27,5	  procent	  av	  killarna	  började	  av	  yttre	  motivation.	  	  

När	  vi	  frågade	  ungdomarna	  varför	  de	  fortfarande	  var	  aktiva	  inom	  idrotten	  utgjorde	  68	  

procent	  av	  svaren	  tecken	  på	  inre	  motivation.	  Av	  dessa	  68	  procenten	  var	  den	  största	  

delen	  av	  svarsalternativet	  ”för	  att	  det	  är	  kul”.	  Den	  yttre	  motivationen	  i	  sin	  tur	  

representerade	  32	  procent	  och	  det	  vanligast	  förekommande	  svaret	  i	  denna	  kategori	  och	  

fråga	  var	  att	  ungdomarna	  utövade	  sin	  idrott	  för	  att	  de	  ville	  ”bli	  proffs”.	  Vid	  en	  

könsmässig	  jämförelse	  får	  vi	  fram	  att	  pojkarna	  till	  65	  procent	  svarat	  att	  de	  fortfarande	  

är	  aktiva	  av	  skäl	  som	  tyder	  på	  inre	  motivation	  medan	  flickorna	  till	  71,5	  procent	  svarat	  

samma	  sak.	  35	  procent	  av	  pojkarna	  har	  alltså	  angivit	  skäl	  som	  tyder	  på	  yttre	  motivation	  

till	  varför	  de	  fortfarande	  håller	  på	  med	  idrotten	  samtidigt	  som	  28,5	  procent	  av	  flickorna	  

valt	  samma	  svarsalternativ.	  	  

Vi	  undersökte	  även	  ungdomar	  som	  tidigare	  varit	  aktiv	  i	  en	  idrott	  men	  som	  sedan	  valt	  att	  

sluta	  och	  vad	  som	  låg	  till	  grund	  för	  deras	  beslut.	  Dessa	  ungdomar	  kan	  ha	  varit	  aktiva	  i	  

flera	  idrottsföreningar	  samtidigt	  och	  valt	  att	  sluta	  i	  någon	  eller	  några	  för	  att	  satsa	  på	  en.	  

Det	  kan	  också	  ha	  varit	  ungdomar	  som	  tidigare	  i	  livet	  varit	  aktiva	  men	  valt	  att	  helt	  sluta	  

och	  satsa	  på	  annat.	  När	  vi	  tittar	  närmare	  på	  varför	  de	  började	  i	  den	  idrott	  som	  de	  nu	  

slutat	  med	  visar	  det	  sig	  att	  68,5	  procent	  av	  alla	  svar	  pekar	  på	  inre	  motivation.	  Det	  

vanligaste	  svaret	  vi	  fått	  är	  att	  ungdomarna	  valt	  att	  börja	  med	  idrotten	  för	  att	  den	  

verkade	  rolig.	  Många	  har	  även	  svarat	  att	  de	  började	  med	  idrotten	  för	  att	  de	  ville	  prova	  

på	  den,	  ett	  svar	  som	  också	  kategoriserats	  som	  inre	  motivation.	  Vidare	  har	  31,5	  procent	  

svarat	  att	  de	  började	  på	  grund	  av	  faktorer	  som	  tyder	  på	  yttre	  motivation	  där	  majoriteten	  

hävdade	  att	  de	  började	  på	  idrotten	  eftersom	  kompisarna	  höll	  på	  med	  den.	  Tittar	  vi	  på	  

hur	  det	  är	  fördelat	  mellan	  könen	  på	  denna	  fråga	  ser	  vi	  att	  74	  procent	  flickor	  svarade	  att	  

de	  började	  på	  grund	  av	  inre	  motivation	  medan	  pojkarna	  svarat	  detta	  till	  65	  procent.	  26	  

procent	  av	  flickorna	  och	  35	  procent	  av	  pojkarna	  har	  alltså	  svarat	  att	  de	  började	  med	  

idrotten	  påverkade	  av	  faktorer	  som	  pekar	  på	  yttre	  motivation.	  

När	  vi	  tagit	  reda	  på	  anledning	  till	  varför	  de	  börjat	  passade	  vi	  även	  på	  att	  fråga	  

ungdomarna	  varför	  de	  slutat.	  I	  denna	  fråga	  handlar	  det	  om	  amotivation,	  alltså	  att	  man	  

inte	  är	  motiverad	  till	  något,	  där	  vi	  valde	  att	  kategorisera	  svaren	  i	  inre	  och	  yttre	  faktorer	  

som	  bidrar	  till	  amotivation.	  Resultatet	  visar	  att	  55	  procent	  av	  svarspersonerna	  angivit	  

att	  de	  slutade	  med	  sin	  idrott	  på	  grund	  av	  yttre	  faktorer	  där	  det	  var	  vanligast	  att	  
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personerna	  inte	  hade	  tid	  för	  idrotten.	  Resterande	  45	  procent	  utgjordes	  till	  stor	  del	  av	  

ungdomar	  som	  tillkännagav	  att	  de	  slutat	  med	  idrotten	  för	  att	  de	  helt	  enkelt	  tyckte	  att	  

den	  var	  tråkig.	  På	  denna	  fråga	  är	  det	  ganska	  jämnt	  fördelat	  mellan	  könen	  när	  det	  gäller	  

om	  man	  blivit	  påverkad	  av	  yttre	  eller	  inre	  faktorer	  när	  man	  valde	  att	  sluta	  med	  sin	  

idrott.	  52	  procent	  av	  flickorna	  och	  55	  procent	  av	  pojkarna	  svarade	  att	  de	  slutade	  på	  

grund	  av	  anledningar	  som	  är	  förknippade	  med	  yttre	  orsaker	  medan	  48	  procent	  av	  

flickorna	  och	  45	  procent	  av	  pojkarna	  gjorde	  det	  av	  inre	  orsaker.	  

Av	  samma	  anledning	  som	  det	  var	  bra	  att	  vi	  undersökte	  idrottsklasserna	  för	  mättnad	  på	  

tidigare	  frågor	  var	  det	  bra	  inför	  fråga	  nummer	  tio	  att	  vi	  även	  undersökt	  vanliga	  klasser.	  

Här	  undersökte	  vi	  orsakerna	  till	  varför	  ungdomar	  väljer	  att	  inte	  vara	  med	  i	  en	  

idrottsförening.	  Svaren	  bearbetades	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  tidigare	  fråga	  där	  vi	  gjorde	  

skillnad	  på	  yttre	  och	  inre	  faktorer	  som	  lett	  till	  amotivation.	  Resultatet	  visade	  att	  73	  

procent	  valt	  att	  inte	  vara	  aktiva	  utifrån	  yttre	  faktorer	  och	  likt	  fråga	  nio	  angavs	  tidsbrist	  

som	  den	  vanligaste	  faktorn.	  Bland	  de	  kvarvarande	  27	  procenten	  var	  den	  vanligaste	  

faktorn	  att	  ungdomarna	  upplevde	  idrotten	  som	  tråkig.	  	  75	  procent	  av	  tjejerna	  jämfört	  

med	  71	  procent	  av	  pojkarna	  svarade	  att	  de	  inte	  är	  aktiva	  i	  någon	  idrottsförening	  till	  följd	  

av	  yttre	  faktorer.	  25	  procent	  av	  tjejerna	  och	  29	  procent	  av	  killarna	  medgav	  att	  de	  inte	  

var	  aktiva	  av	  inre	  faktorer.	  	  
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Diskussion	  	  

Syftet	  med	  vår	  uppsats	  var	  att	  undersöka	  faktorer	  som	  påverkar	  ungdomar	  i	  valet	  att	  

vara	  aktiv	  i	  en	  föreningsidrott	  eller	  inte,	  vilket	  vi	  valde	  att	  formulera	  i	  följande	  frågor:	  

• Är	  det	  inre	  eller	  yttre	  motivation	  som	  styr	  vid	  val	  att	  medverka	  i	  

föreningsidrotten?	  	  

• Hur	  mycket	  påverkar	  yttre	  faktorer	  vid	  val	  av	  medverkande	  eller	  inte	  i	  

föreningsidrotten?	  	  

• Vilka	  faktorer	  är	  de	  mest	  förekommande?	  

• Är	  det	  någon	  skillnad	  mellan	  pojkar	  och	  flickor	  när	  det	  gäller	  påverkan	  av	  yttre	  

respektive	  inre	  faktorer?	  

Efter	  att	  ha	  utfört	  enkätundersökningen	  vi	  tog	  fram	  tillsammans	  med	  viss	  hjälp	  av	  

tidigare	  forskning	  har	  vi	  fått	  resultat	  som	  enligt	  oss	  är	  både	  väntade	  och	  kanske	  lite	  

mindre	  väntade.	  Vi	  valde	  till	  denna	  studie	  att	  använda	  oss	  av	  två	  stycken	  idrottsklasser	  

och	  två	  stycken	  vanliga	  klasser,	  båda	  från	  en	  skola	  i	  centrala	  Uppsala.	  Varför	  vi	  valde	  att	  

göra	  på	  detta	  sätt	  handlade	  om	  att	  vi	  hade	  en	  förhoppning	  om	  att	  idrottsklasserna	  skulle	  

ge	  oss	  ett	  stort	  antal	  ”ja”-‐svar	  på	  frågan	  om	  de	  är	  aktiva	  i	  någon	  idrottsförening.	  Detta	  

medförde,	  precis	  som	  vi	  trott	  och	  hoppats	  på,	  att	  vi	  lyckades	  få	  en	  slags	  mättnad	  i	  

undersökningen.	  Vi	  tycker	  detta	  var	  viktigt	  för	  studien	  eftersom	  vi	  inte	  ville	  att	  den	  

skulle	  bli	  för	  tunn	  och	  att	  vi	  efter	  genomförd	  enkätundersökning	  inte	  ville	  ha	  svårt	  att	  

urskilja	  vilka	  svar	  som	  stack	  ut	  resultatmässigt.	  Genom	  att	  även	  ha	  med	  vanliga	  klasser	  i	  

undersökningen	  var	  tanken	  att	  vi	  även	  skulle	  få	  några	  ”nej”	  på	  frågan	  om	  de	  var	  aktiva	  i	  

en	  idrottsförening	  .	  Detta	  var	  nödvändigt	  för	  att	  vi	  överhuvudtaget	  skulle	  kunna	  ta	  reda	  

på	  de	  främsta	  orsakerna	  till	  att	  ungdomar	  väljer	  att	  inte	  ingå	  i	  föreningsidrotten.	  	  

I	  Tidemans	  arbete	  presenteras	  att	  57,7	  %	  av	  ungdomarna	  är	  aktiva	  medlemmar	  i	  

idrottsföreningar	  (2006,	  s.	  11-‐12),	  att	  jämföra	  med	  siffran	  från	  vår	  undersökning	  som	  

visade	  sig	  vara	  betydligt	  högre	  totalt	  sett.	  84	  %	  fördelat	  över	  96	  ungdomar	  svarade	  att	  

de	  är	  aktiva	  utövare	  i	  en	  eller	  flera	  idrottsföreningar.	  Skulle	  vi	  istället	  se	  på	  klasserna	  var	  

för	  sig	  är	  2	  %	  i	  idrottsklasserna	  inte	  aktiva	  medan	  siffran	  för	  de	  vanliga	  klasserna	  ligger	  

på	  30	  %.	  Det	  skulle	  kunna	  tänkas	  vara	  missvisande	  att	  jämföra	  siffran	  från	  

idrottsklasserna	  med	  Tidemans,	  men	  klart	  står	  det	  att	  aktivitetsnivån	  är	  högre	  i	  de	  

vanliga	  klasserna	  ändå.	  	  
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Undersökningen	  gav	  ett	  resultat	  som	  i	  vissa	  fall	  skiljde	  sig	  från	  tidigare	  forskning	  och	  i	  

vissa	  fall	  stämde	  överens.	  Vi	  kom	  fram	  till	  att	  ungefär	  32	  procent	  av	  flickorna	  idrottar	  

för	  att	  det	  är	  kul	  medan	  annan	  forskning	  har	  fått	  en	  siffra	  så	  hög	  som	  62	  procent.	  Det	  är	  

dock	  mindre	  skillnad	  på	  siffrorna	  när	  det	  gäller	  pojkarna	  då	  vår	  undersökning	  gav	  oss	  

en	  siffra	  på	  26	  procent	  och	  Ungdomsstyrelsens	  undersökning	  en	  siffra	  på	  40	  procent	  

(2005,	  s.	  53).	  Denna	  lucka	  mellan	  siffrorna	  kan	  ha	  skapats	  då	  frågan	  i	  vår	  undersökning	  

gällande	  det	  nyssnämnda	  bestod	  av	  många	  svarsalternativ	  samt	  att	  svarspersonerna	  

kunde	  välja	  tre	  av	  dem,	  vilket	  bidragit	  till	  att	  rösterna	  fördelats	  mer	  över	  

svarsalternativen.	  Samtidigt	  så	  formulerades	  frågorna	  annorlunda	  i	  den	  mening	  att	  

Ungdomsstyrelsen	  frågade	  efter	  ungdomarnas	  mål	  med	  idrotten	  och	  vi	  frågade	  varför	  de	  

utövar	  idrotten	  –	  formuleringen	  kan	  ha	  bidragit	  till	  att	  frågan	  tolkats	  olika.	  Bland	  annat	  

hade	  Ungdomsstyrelsen	  i	  sin	  studie	  fler	  svarsalternativ	  på	  frågan	  om	  vilka	  mål	  

ungdomarna	  har	  med	  idrotten.	  Vi	  valde	  att	  baka	  in	  våra	  mål	  i	  frågan	  om	  varför	  de	  var	  

aktiva	  i	  en	  idrottsförening.	  ”Att	  bli	  proffs”	  är	  ett	  tydligt	  mål	  samt	  ett	  av	  alternativen	  de	  

kunde	  välja	  och	  ett	  annat	  var	  att	  ”bygga	  muskler”	  som	  kan	  ses	  som	  ett	  mål	  med	  

idrottande.	  Ungdomsstyrelsen	  delade	  sedan	  upp	  sina	  mål	  i	  olika	  grupper	  där	  ”att	  bli	  

proffs”	  passar	  bra	  in	  i	  gruppen	  som	  kallas	  ”toppelitmål”.	  Knappt	  7	  procent	  av	  flickorna	  

och	  knappt	  6	  procent	  av	  pojkarna	  i	  vår	  undersökning	  har	  angivit	  att	  de	  håller	  på	  med	  sin	  

idrott	  för	  att	  bli	  professionella	  i	  den.	  Detta	  att	  jämföra	  med	  Ungdomsstyrelsens	  32	  

procent	  bland	  pojkar	  och	  19	  procent	  bland	  flickor.	  Efter	  toppelitmål	  har	  de	  

kategoriserat	  målen	  till	  att	  ungdomarna	  vill	  vara	  bäst	  på	  regional,	  lokal	  och	  slutligen	  på	  

en	  nivå	  av	  den	  egna	  träningsgruppen,	  vilka	  de	  valt	  att	  kalla	  för	  hemortsmål.	  Om	  vi	  tittar	  

på	  en	  annan	  typ	  av	  mål,	  det	  som	  Ungdomsstyrelsen	  valt	  att	  kalla	  rekreationsmål,	  alltså	  

att	  man	  idrottar	  för	  att	  man	  tycka	  det	  är	  roligt,	  kan	  vi	  se	  avvikelser	  från	  vår	  egen	  studie.	  

29,2	  procent	  av	  alla	  som	  svarat	  på	  frågan	  om	  varför	  de	  fortfarande	  utövar	  idrotten	  i	  vår	  

undersökning	  hävdade	  att	  de	  gjorde	  det	  för	  att	  det	  är	  kul.	  I	  Unga	  och	  föreningsidrotten	  

låg	  samma	  siffra	  på	  55	  procent,	  alltså	  en	  stor	  skillnad(Ungdomsstyrelsen,	  2005,	  s.	  46-‐

47).	  Precis	  som	  vi	  nämnt	  tidigare	  kan	  detta	  ha	  att	  göra	  med	  de	  många	  svarsalternativ	  

ungdomarna	  fick	  ta	  ställning	  till	  vår	  undersökning	  där	  även	  frågan	  var	  ”varför”	  och	  inte	  

vad	  de	  hade	  för	  ”mål”	  med	  sitt	  idrottande	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet.	  	  

Viktigt	  för	  studien	  är	  att	  analysera	  resultaten	  ur	  ett	  genusperspektiv	  eftersom	  begreppet	  

ingår	  i	  såväl	  frågeställning	  som	  teoretiskt	  perspektiv.	  När	  vi	  frågade	  vad	  anledningarna	  

var	  att	  svarspersonerna	  har	  påbörjat	  och	  upprätthållit	  ett	  medlemskap	  i	  en	  
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idrottsförening	  skapades	  ett	  resultat	  som	  visade	  skillnader	  mellan	  pojkarna	  och	  

flickorna.	  En	  större	  andel	  av	  flickorna	  (75	  %)	  än	  pojkarna	  (67	  %)	  drevs	  av	  inre	  

motivation	  vid	  valet	  att	  börja	  eller	  fortsätta	  med	  en	  idrott.	  På	  frågorna	  om	  varför	  man	  

valt	  att	  sluta	  i	  en	  idrottsförening	  eller	  varför	  man	  överhuvudtaget	  inte	  var	  med	  i	  någon	  

fick	  vi	  fram	  att	  pojkarna	  i	  något	  högre	  utsträckning	  valt	  svarsalternativ	  som	  tyder	  på	  

yttre	  motivation.	  57,5	  procent	  av	  pojkarna	  att	  jämföra	  med	  55	  procent	  av	  flickorna	  

angav	  att	  yttre	  motivation	  påverkat	  deras	  beslut	  mest.	  Alltså	  svarade	  42,5	  procent	  av	  

pojkarna	  och	  45	  procent	  av	  flickorna	  att	  de	  slutat	  eller	  aldrig	  varit	  med	  i	  en	  

idrottsförening	  på	  grund	  av	  inre	  faktorer	  och	  motivation.	  Vid	  frågan	  om	  varför	  flickorna	  

och	  pojkarna	  var	  aktiva	  var	  det	  absolut	  vanligaste	  svaret	  att	  det	  var	  kul	  vilket	  även	  

tidigare	  forskning	  visar	  (Tideman,	  2006,	  s.	  15).	  Därefter	  var	  det	  näst	  vanligast	  bland	  

flickorna	  att	  de	  ville	  prova	  på	  sporten.	  Bland	  pojkarna	  angavs	  olika	  alternativ	  som	  det	  

näst	  vanligaste,	  bland	  annat	  ”förbättring	  av	  kondition”	  och	  att	  de	  gjorde	  det	  för	  att	  

kompisarna	  var	  aktiva.	  Det	  vanligaste	  svaret	  bland	  flickorna	  om	  varför	  de	  valt	  att	  sluta	  i	  

en	  idrottsförening	  var	  tidsbrist	  medan	  pojkarna	  slutat	  för	  att	  de	  tyckte	  idrotten	  var	  

tråkig.	  Bland	  de	  ungdomar	  som	  inte	  är	  eller	  har	  varit	  aktiva	  i	  någon	  idrottsförening	  

svarade	  flest,	  precis	  som	  flickorna	  i	  fråga	  nio,	  att	  tidsbrist	  var	  den	  främsta	  orsaken.	  Detta	  

svarsalternativ	  följdes	  tätt	  av	  alternativet	  ”Annat”	  där	  ungdomarna	  angav	  orsaker	  som	  

inte	  kunde	  utläsas	  i	  de	  svarsalternativ	  vi	  tagit	  fram.	  Här	  angav	  ungdomar	  att	  det	  

berodde	  på	  att	  de	  inte	  hittat	  en	  sport	  de	  gillar,	  att	  de	  av	  någon	  eller	  några	  anledningar	  

inte	  kunnat	  eller	  att	  det	  bara	  inte	  blivit	  av.	  

	  

Det	  finns	  även	  andra	  intressanta	  resultat	  att	  diskutera.	  I	  Anderssons	  och	  Karlssons	  verk	  

Faktorer	  som	  påverkar	  till	  fysisk	  aktivitet	  nämns	  bland	  annat	  omgivningen	  som	  en	  stor	  

bidragande	  faktor.	  Med	  omgivningen	  menar	  författarna	  bostadsområdenas	  möjligheter	  

till	  fysisk	  aktivitet.	  De	  nämner	  transportvägar	  som	  en	  faktor,	  men	  även	  utbud	  

idrottsanläggningar	  såsom	  fotbollsplaner,	  lekplatser	  och	  gräsplaner	  som	  viktiga	  faktorer	  

för	  att	  ungdomar	  ska	  kunna	  och	  vilja	  vara	  fysiskt	  aktiva	  (Andersson,	  2011,	  s.	  8).	  

Ungdomarna	  gavs	  även	  i	  vår	  studie	  möjligheten	  att	  uttrycka	  omgivningens	  betydelse	  för	  

deras	  föreningsidrottande.	  De	  kunde	  ta	  ställning	  till	  hur	  viktigt	  det	  var	  med	  avståndet	  

från	  hemmet	  till	  aktiviteten	  i	  såväl	  frågan	  om	  varför	  de	  började	  idrotta,	  varför	  de	  

fortfarande	  idrottar	  och	  varför	  några	  av	  dem	  slutat	  idrotta.	  Av	  alla	  svar	  på	  frågan	  om	  
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varför	  de	  började	  idrotta	  hade	  2,8	  procent	  angivit	  att	  det	  berodde	  på	  att	  aktivitet	  låg	  

nära	  deras	  hem.	  Av	  de	  som	  fortfarande	  idrottar	  angav	  inte	  ens	  en	  procent	  att	  de	  gör	  det	  

på	  grund	  av	  att	  aktiviteten	  ligger	  nära	  hemmet.	  När	  vi	  tittar	  på	  varför	  ungdomar,	  som	  

slutat	  i	  en	  idrottsförening,	  började	  från	  första	  början	  anger	  drygt	  2	  procent	  att	  det	  

berodde	  på	  ett	  behagligt	  avstånd	  till	  träningsanläggningen.	  Bland	  eleverna	  som	  slutat	  i	  

en	  idrottsförening	  svarade	  drygt	  3	  procent	  att	  avståndet	  till	  aktiviteten	  varit	  för	  långt	  

och	  att	  det	  bidragit	  till	  deras	  avhopp.	  Vad	  vi	  alltså	  ser	  här	  är	  att	  omgivning	  och	  avståndet	  

till	  och	  från	  anläggningar	  i	  mycket	  liten	  utsträckning	  är	  av	  största	  betydelse	  för	  de	  

ungdomar	  vi	  undersökt.	  Vart	  vi	  däremot	  kan	  se	  en	  viss	  ökning	  i	  omgivnings	  betydelse	  är	  

på	  den	  fråga	  där	  de	  ungdomar	  som	  inte	  är	  med	  i	  någon	  idrottsförening	  fick	  svara	  på	  

varför	  de	  inte	  är	  det.	  Har	  utgjorde	  alternativet	  ”finns	  ingen	  i	  närheten”	  drygt	  8	  procent	  

av	  svaret.	  Alltså	  påverkar	  avståndet	  knappt	  var	  tionde	  av	  de	  som	  svarat	  och	  kanske	  hade	  

de	  varit	  aktiva	  med	  ett	  behagligare	  avstånd	  till	  aktiviteter.	  	  

Validitet	  

”Som	  man	  frågar	  får	  man	  svar”	  sa	  vår	  kursledare	  i	  början	  av	  kursen	  med	  enkät-‐	  och	  

intervjufrågor	  i	  åtanke.	  Därför	  försökte	  vi	  utforma	  våra	  enkätfrågor	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  

och	  på	  många	  vis	  har	  vi	  fått	  fram	  det	  vi	  önskat.	  Vi	  antog	  bland	  annat	  att	  många	  elever	  i	  

idrottsklasserna	  skulle	  vara	  aktiva	  utövare	  i	  en	  idrottsförening	  vilket	  det	  visade	  sig	  vara	  

när	  endast	  1	  av	  49	  svarspersoner	  svarade	  att	  de	  inte	  var	  aktiva.	  Eftersom	  vi	  ville	  

undersöka	  faktorer	  som	  påverkade	  både	  valet	  att	  medverka	  i	  en	  idrottsförening	  och	  

valet	  att	  ta	  avstånd	  från	  en,	  var	  det	  viktigt	  att	  även	  undersöka	  vanliga	  klasser.	  Dock	  

använde	  vi	  oss	  bara	  av	  fyra	  klasser	  –	  två	  vanliga	  klasser	  och	  två	  idrottsklasser	  –	  vilket	  

gav	  oss	  96	  stycken	  svarspersoner.	  En	  efterkonstruerad	  önskan	  var	  att	  ha	  fler,	  kanske	  

150,	  för	  att	  få	  ett	  resultat	  som	  med	  ännu	  större	  chans	  förhåller	  sig	  till	  verkligheten.	  	  Men	  

genom	  att	  kategorisera	  olika	  svarsalternativ,	  ge	  alla	  frågor	  en	  jämn	  fördelning	  av	  dessa	  

och	  ställa	  frågor	  som	  berör	  så	  många	  svarspersoner	  som	  möjligt,	  tror	  vi	  att	  det	  skapades	  

bra	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  vår	  frågeställning.	  

	  

Resultatdiskussion	  

Vad	  blev	  resultatet	  i	  förhållande	  till	  vår	  frågeställning	  till	  slut?	  Först	  och	  främst	  ville	  vi	  

veta	  om	  det	  är	  inre	  eller	  yttre	  motivation	  som	  styr	  vid	  val	  att	  medverka	  i	  

föreningsidrotten.	  Det	  vi	  kom	  fram	  till	  var	  att	  det	  väldigt	  ofta	  var	  den	  inre	  motivationen	  

som	  låg	  bakom	  påbörjandet	  eller	  upprätthållandet	  av	  medlemskapet	  i	  en	  
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idrottsförening.	  Vid	  sammanslagning	  av	  enkätfrågorna	  fem,	  sex	  och	  åtta	  hade	  71	  procent	  

valt	  svarsalternativ	  kategoriserade	  som	  inre	  motivation	  medan	  resterande	  29	  procent	  

angav	  yttre	  motivation	  som	  den	  mest	  påverkande	  faktorn.	  Andra	  författare	  som	  stärker	  

dessa	  uppgifter	  är	  Johansson,	  Johansson	  och	  Larsson	  som	  skriver	  att	  de	  flesta	  barnen	  

drivs	  av	  sitt	  intresse	  (2007,	  s.	  41)	  –	  vilket	  går	  att	  kategorisera	  likt	  inre	  motivation	  vid	  

antagande	  om	  att	  intresset	  är	  genuint	  där	  personen	  i	  fråga	  vill	  ha	  kul	  och	  nå	  en	  ny	  

kunskapsnivå.	  	  

	  

Vi	  ville	  även	  undersöka	  och	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  yttre	  faktorer	  påverkar	  vid	  val	  av	  

medverkande	  eller	  inte	  i	  föreningsidrotten.	  När	  det	  gäller	  yttre	  faktorer	  i	  samband	  med	  

att	  vara	  aktiv	  i	  en	  idrottsförening	  angavs	  de	  som	  viktiga	  vid	  valet	  av	  29	  procent,	  vilket	  

innebär	  drygt	  var	  fjärde	  svarsperson.	  Bland	  personer	  som	  istället	  har	  valt	  att	  inte	  vara	  

aktiva	  utövare	  i	  en	  idrottsförening	  förklarar	  55	  procent	  att	  de	  gjort	  sitt	  val	  med	  yttre	  

faktorer	  i	  åtanke.	  	  

	  

De	  faktorer	  som	  är	  de	  mest	  förekommande	  är	  olika	  i	  de	  olika	  sammanhangen.	  Vid	  

enkätfrågorna	  fem,	  sex	  och	  åtta	  vilka	  behandlar	  information	  om	  varför	  svarspersonerna	  

började	  eller	  fortsatt	  med	  en	  idrott	  var	  det	  vanligast	  att	  svarspersonerna	  valt	  att	  påbörja	  

och	  upprätthålla	  sitt	  medlemskap	  för	  att	  det	  var	  kul	  eller	  för	  att	  de	  ville	  prova	  på.	  

Tidemans	  undersökning	  om	  varför	  ungdomarna	  är	  fysiskt	  aktiva	  visar	  att	  en	  tredjedel	  är	  

det	  för	  att	  det	  är	  kul	  (2006,	  s.	  14)	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  vår	  siffra	  på	  35	  %	  som	  

representerar	  de	  svarspersoner	  som	  valt	  att	  börja	  i	  en	  idrottsförening.	  När	  det	  sedan	  

gäller	  enkätfråga	  nio	  och	  tio	  vilka	  berör	  svarspersonerna	  som	  slutat	  eller	  valt	  att	  inte	  

vara	  aktiv	  över	  huvud	  taget,	  angavs	  ”tråkigt”	  som	  en	  av	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  valet.	  

Flertalet	  svarspersoner	  som	  inte	  var	  aktiva	  förklarade	  även	  att	  det	  var	  tidsbrist	  som	  

påverkat	  deras	  val.	  	  

	  

Vidare	  forskning	  

Hur	  kan	  man	  då	  forska	  vidare	  i	  detta	  ämne	  som	  vi	  nu	  skrivit	  om?	  Vi	  tror	  att	  om	  man	  har	  

en	  arbetsperiod	  på	  till	  exempel	  fyra	  år	  att	  man	  kan	  få	  fram	  en	  del	  intressanta	  saker.	  Vi	  

tänker	  oss	  en	  liknande	  undersökning	  som	  den	  vi	  genomfört	  när	  ungdomarna	  är	  12-‐13	  år	  

gamla	  för	  att	  sedan	  följa	  upp	  samma	  ungdomar	  när	  de	  är	  17-‐18	  år	  gamla.	  På	  detta	  sätt,	  

och	  med	  rätt	  dokumentation,	  tror	  vi	  att	  man	  kan	  ta	  reda	  på	  vilka	  avhopparna	  är	  och	  av	  
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vilka	  orsaker	  de	  hoppat	  av	  föreningsidrotten.	  Det	  handlar	  inte	  om	  att	  resultaten	  ska	  bli	  

personliga	  men	  man	  skulle	  kunna	  jämföra	  de	  elever	  som	  hoppat	  av	  eller	  fortsatt	  genom	  

att	  titta	  på	  vilken	  form	  av	  motivation	  och	  faktorer	  de	  drevs	  av	  i	  lägre	  ålder.	  Det	  är	  inte	  

omöjligt	  att	  man	  på	  detta	  sätt	  skulle	  hitta	  ett	  samband	  som	  skulle	  kunna	  förutspå	  

ungdomars	  vanor	  när	  det	  gäller	  att	  upprätthålla	  eller	  avsluta	  en	  föreningsidrott	  utifrån	  

vilken	  motivation	  och	  faktorer	  de	  styrts	  av	  när	  de	  började	  med	  idrotten.	  	  

	  

Slutsats	  
För	  att	  kunna	  öka	  antalet	  utövare	  krävs	  arbete	  från	  olika	  håll,	  på	  olika	  områden.	  

Omgivningen	  spelar	  som	  sagt	  en	  stor	  roll,	  både	  i	  form	  av	  fysiska	  ting	  och	  i	  form	  av	  

socialt	  stöd.	  Det	  gäller	  att	  framhäva	  principen	  att	  ungdomarna	  ska	  kunna	  välja	  sin	  

aktivitet	  utefter	  eget	  intresse,	  vilket	  familj	  och	  ledare	  kan	  bidra	  till	  i	  form	  av	  stöttning.	  

Samtidigt	  har	  samhället	  ett	  ansvar	  i	  frågan	  om	  att	  göra	  omgivningen	  säker	  och	  trygg	  då	  

det	  är	  i	  dessa	  fall	  som	  mängden	  fysisk	  aktivitet	  ökar	  (Andersson,	  2011,	  s.	  8).	  
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Bilaga	  1	  

Enkät	  

	  

1. Är	  du	   	   �	  Pojke	   	   �	  Flicka	  
	  
	  

	  

2. Är	  du	  aktiv	  utövare	  i	  någon	  idrottsförening?	  
	  

	   �	  Ja,	  i	  en	   	   �	  Ja,	  i	  flera	  	   	  	  	  	  �	  Nej	  
	  

	   	  

Har	  du	  svarat	  ”nej”	  på	  fråga	  2,	  vänligen	  hoppa	  till	  fråga	  7	  

	  

	  

	   3.	  Vilken/vilka	  idrottsföreningar	  är	  du	  aktiv	  i?	  

	   ____________________________________________________________	  

	   ____________________________________________________________	  

	  

	  

	   4.	  Hur	  många	  gånger	  i	  veckan	  utövar	  du	  din	  idrott?	  

	   Kryssa	  i	  1	  av	  alternativen	  

	  

	   �	  Mindre	  än	  1	  gång	   	   	   �	  1-‐2	  gånger	  

	   �	  3-‐4	  gånger	  	   	   	   �	  Fler	  än	  4	  gånger	  
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5.	  Varför	  började	  du	  utöva	  sporten?	  	  

	   Kryssa	  i	  (max)	  3	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  

	  

	   För	  att...	  

�	  det	  verkade	  kul	  �	  bygga	  muskler	  �	  mina	  föräldrar	  ville	  det	  	  
�	  må	  bättre	  	  	  	  	  	  �	  kompisarna	  gjorde	  det	  �	  förbättra	  konditionen	  
�	  jag	  ville	  prova	  på	   	   �	  det	  är	  nära	  vårt	  hem	  

	   Annat:	  ________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

	  

	   6.	  Varför	  utövar	  du	  fortfarande	  idrotten?	  

	   Kryssa	  i	  (max)	  3	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  

	  

	   För	  att...	  

	   �	  det	  är	  kul	  �	  jag	  mår	  bra	  av	  det	  	   �	  vara	  vältränad	  	  	   	  
�	  bli	  proffs	  	  	  	  	  	  	  �	  känna	  gemenskap	  med	  kompisar	  
�	  mina	  föräldrar	  blir	  glada	  av	  det	  	  �	  jag	  är	  bra	  på	  det	  �	  det	  är	  nära	  
vårt	  hem	  

	   Annat:	  ________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

7.	  Har	  du	  varit	  en	  aktiv	  utövare	  i	  någon	  idrottsförening?	  I	  så	  fall,	  
vilken/vilka?	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

	   Om	  ”nej”,	  hoppa	  över	  fråga	  8-9	  
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	   8.	  Varför	  började	  du?	  

	   Kryssa	  i	  (max)	  3	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  

	  

	   För	  att...	  

�	  det	  verkade	  kul	  �	  kompisarna	  gjorde	  det	  �	  föräldrarna	  ville	  det	  	  
�	  må	  bättre	  �	  bygga	  muskler	  	  �	  förbättra	  konditionen	  
�	  jag	  ville	  prova	  på	   �	  det	  är	  nära	  vårt	  hem	  

	   Annat:	  ________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

	   9.	  Varför	  slutade	  du?	  

	   Kryssa	  i	  (max)	  3	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  

	  

	   För	  att...	  

�	  det	  var	  tråkigt	  	  �	  jag	  hade	  inte	  tid	  �	  inga	  kompisar	  var	  med	  	  
�	  det	  kostade	  för	  mycket	  �	  det	  var	  för	  stor	  press	  �	  det	  var	  onödigt	  
�	  det	  låg	  för	  långt	  bort	  	  	  	  	  �	  jag	  mådde	  dåligt	  av	  det	  	  
�	  mina	  föräldrar	  gillade	  ej	  sporten	  	  

	   Annat:________________________________________________________	  

	   _____________________________________________________________	  

	  

	   	  

10.	  Varför	  är	  du	  ej	  aktiv	  i	  någon	  idrottsförening?	  	  

	   �	  det	  är	  tråkigt	  	  	  �	  det	  är	  onödigt	  	  �	  jag	  mår	  dåligt	  av	  det	  	  	  
�	  mina	  kompisar	  är	  inte	  det	  	   �	  jag	  har	  inte	  tid	  	   	  
�	  det	  kostar	  för	  mycket	  �	  det	  finns	  ingen	  i	  närheten	  �	  jag	  vågar	  inte	  	  

	   Annat:________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  
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11.	  Är	  du	  fysiskt	  aktiv	  under	  din	  fritid,	  bortsett	  från	  transport	  till	  och	  
från	  skolan?	  I	  så	  fall	  hur?	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

12.	  Har	  du	  andra	  tankar	  eller	  kommentarer	  angående	  denna	  enkät?	  

	   	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	   ______________________________________________________________	  

	  

	  

	  

	   Tack	  för	  hjälpen!	  
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Hej	  elever	  i	  årskurs	  7	  med	  föräldrar!	  
	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  är	  två	  studenter	  från	  Uppsala	  Universitet	  som	  läser	  till	  lärare	  i	  ämnet	  Idrott	  
och	  Hälsa.	  Vi	  håller	  på	  att	  samla	  in	  material	  till	  vår	  C-‐uppsats	  i	  form	  av	  en	  enkät	  
där	  vi	  undersöker	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  att	  man	  är	  eller	  ej	  är	  medlem	  i	  en	  
idrottsförening.	  Under	  vecka	  16-‐17	  kommer	  vi	  till	  er	  skola	  för	  att	  genomföra	  
enkätundersökningen	  med	  årskurs	  7.	  

	  

Vi	  vore	  tacksamma	  om	  så	  många	  som	  möjligt	  kan	  besvara	  enkäten	  för	  att	  
resultaten	  ska	  bli	  tillförlitliga.	  Anonymiteten	  på	  ditt/ert	  barn	  kommer	  givetvis	  att	  
skyddas	  då	  inga	  namn	  kommer	  nämnas	  i	  redovisning	  av	  resultat	  eller	  i	  något	  
annat	  sammanhang.	  	  

	  

Resultatet	  av	  vårt	  arbete	  kommer	  att	  presenteras	  för	  kurskamrater	  och	  lärare	  
senare	  i	  vår.	  Vill	  ni	  ta	  del	  av	  vårt	  färdiga	  arbete,	  eller	  om	  ni	  har	  några	  andra	  
frågor,	  går	  det	  bra	  att	  kontakta	  oss.	  

	  

	  

	  

	  

Tack	  på	  förhand!	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  

	  

Patrik	  Jansson	   	   	   Amalia	  Clausson	  

0767-‐660009	   	   	   0708-‐921966	  

puttej@hotmail.com	   	   amalia.clausson.5016@student.uu.se	  
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Kategoriseringslista	  för	  svarsalternativ	  

Enkätfråga	  (nr)	   Inre	  motivation	   Yttre	  motivation	   Amotivation	  
Varför	  började	  du	  
utöva	  sporten?	  (5)	  	  
	  
	  

”Det	  verkade	  kul”	  
	  
”Må	  bättre”	  
	  
”Förbättra	  
konditionen”	  
”Ville	  prova	  på”	  
	  
Ville	  prova	  på	  något	  
nytt.	  

”Kompisarna	  gjorde	  
det”	  
”Mina	  föräldrar	  ville	  
det”	  
”Bygga	  muskler”	  
	  
”Nära	  vårt	  hem”	  
	  
Familjeintresse	  

	  

Varför	  utövar	  du	  
fortfarande	  
idrotten?	  (6)	  	  

”Det	  är	  kul”	  
	  
”Jag	  mår	  bra	  av	  det”	  
	  
”Jag	  är	  bra	  på	  det”	  
	  
”Vara	  vältränad”	  

”Gemenskap	  med	  
kompisar”	  
”Bli	  proffs”	  
	  
”Föräldrarna	  blir	  
glada	  av	  det”	  
”Nära	  vårt	  hem”	  
	  
”Vara	  vältränad”	  
	  
Familjeintresse	  

	  

Varför	  började	  du?	  
(8)	  Samma	  
svarsalternativ	  som	  
5:an	  
-‐	  Frågan	  berör	  
personer	  som	  
avslutat	  
medlemskap	  

”Det	  verkade	  kul”	  
	  
”Må	  bättre”	  
	  
”Förbättra	  
konditionen”	  
”Ville	  prova	  på”	  

”Kompisarna	  gjorde	  
det”	  
”Mina	  föräldrar	  ville	  
det”	  
”Bygga	  muskler”	  
	  
”Nära	  vårt	  hem”	  

	  

Varför	  slutade	  du?	  
(9)	  

	   	  
	  
	  

”Det	  var	  tråkigt”	  
	  
”Hade	  inte	  tid”	  	  
	  
”Inga	  kompisar	  var	  
med”	  
”Kostade	  för	  
mycket”	  
”För	  stor	  press”	  
	  
”Låg	  för	  långt	  bort”	  
	  
”Var	  onödigt”	  
	  
”Mådde	  dåligt	  av	  
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det”	  
	  
Flyttade,	  Dumma	  
lagkamrater,	  Bättre	  
än	  tränaren,	  	  
Nöjd	  med	  uppnådd	  
kunskap,	  Laget	  lades	  
ner,	  Tränarna	  
slutade,	  Tröttnade,	  
Var	  dålig	  på	  det,	  
Skadades,	  Ville	  
prova	  på	  något	  nytt.	  

Varför	  är	  du	  inte	  
aktiv	  i	  någon	  
idrottsförening?	  
(10)	  

	   	  
	  

”Det	  är	  tråkigt”	  
	  
”Det	  är	  onödigt”	  
	  
”Jag	  mår	  dåligt	  av	  
det”	  
”Mina	  kompisar	  är	  
inte	  med”	  
”Har	  inte	  tid”	  
	  
”Kostar	  för	  mycket”	  
	  
”Finns	  ingen	  i	  
närheten”	  
”Vågar	  inte”	  
	  
Går	  på	  gym,	  Har	  ej	  
kunnat,	  Inte	  hittat	  
en	  sport	  jag	  gillar,	  
Har	  inte	  blivit	  av.	  

	  

Vi	  har	  valt	  att	  placera	  ”Vara	  vältränad”	  under	  både	  Inre	  motivation	  och	  Yttre	  motivation	  
eftersom	  vi	  inte	  specificerat	  svarsalternativet	  inför	  svarspersonerna	  vilket	  lett	  till	  att	  vi	  
ej	  vet	  vilken	  betydelse	  de	  förknippar	  med	  alternativet.	  Skulle	  svarspersonen	  tänka	  sig	  
”vältränad”	  som	  att	  vara	  altetisk	  eller	  liknande	  kan	  detta	  vara	  ett	  tecken	  på	  Inre	  
motivation.	  Skulle	  individen	  istället	  förknippa	  alternativet	  med	  kroppsbyggande	  skulle	  
det	  istället	  kunna	  vara	  ett	  tecken	  på	  Yttre	  motivation.	  Ett	  misstag	  som	  tål	  att	  tänkas	  på.	  

Svarsalternativ	  som	  är	  kursiverade	  samt	  understrukna	  är	  svar	  som	  skapats	  av	  en	  av	  
svarspersonerna	  genom	  att	  anteckna	  det	  vid	  svarsalternativ	  ”Annat”.	  Svarsalternativ	  
som	  däremot	  är	  blåmarkerade	  symboliserar	  yttre	  faktorer	  som	  har	  bidragit	  till	  
amotivation.	  	  

Som	  vi	  skrev	  tidigare	  grundar	  sig	  kategoriseringen	  i	  begreppet	  motivation	  utifrån	  
Hassmén,	  Hassmén	  och	  Plates	  teorier	  som	  de	  skriver	  om	  i	  verket	  Idrottspsykologi.	  De	  
nämner	  tre	  typer	  av	  motivation	  -‐	  den	  inre,	  den	  yttre	  samt	  amotivation	  -‐	  och	  det	  är	  i	  
dessa	  tre	  vi	  kategoriserat	  svarsalternativen	  (2003,	  sid.	  170).	  


