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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har medverkat och gjort vår studie 
möjlig. Vi vill också ge ett stort tack till vår handledare Anders Arnqvist som har väglett oss 
genom hela uppsatsens process och bidragit med bra och konstruktiv kritik. Då denna uppsats 
är ett resultat av ett samarbete där samtliga delar har diskuterats och gjorts tillsammans vill vi 
därför även tacka varandra för all uppmuntran och stöttning vi gett varandra under våra långa 
dagar ihop. 
 
Uppsala, 28 december 2015 
 
Mathias Rickle & Lukas Carlsten 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån endast en förening ge en beskrivning samt ökad 
förståelse kring faktorer som påverkar ungdomars fortsatta idrottande samt hur deras 
motivation kan påverkas av yttre faktorer. Två frågeställningar kom att bli ledande genom 
hela arbetet; Vad anser föräldrar och förening påverkar ungdomars motivation inom idrotten 
och vilka faktorer anses vara centrala för ett fortsatt idrottande i denna förening? Samt Vad 
anser föräldrar och förening är påverkande faktorer för ungdomars självkänsla inom idrotten 
i denna förening? 
För att besvara dessa har vi utfört sju stycken kvalitativa intervjuer med föräldrar vars barn 
är/var aktiva i föreningen samt ledare och ansvariga för ungdomsverksamhet på föreningen. 
Studiens fokus har genomgående varit på respondenternas erfarenheter och upplevelser för att 
fånga in empiri, därefter har relevanta kopplingar till teori applicerats på empirin för att i 
slutändan analyseras med våra egna tolkningar. Studien tar även hänsyn till tidigare forskning 
som berör ungdomars motivation inom idrotten samt hur den fysiska aktiviteten påverkar 
individens självkänsla, men också hur ungdomar kan uppleva press av föräldrar i sina 
prestationer. 
 
När vi analyserade den data vi samlat in växte två starka teman fram i syfte att besvara våra 
frågeställningar; Motivation och Självkänsla. Dessa två teman delade vi sedan in mindre 
underkategorier; 
 
Motivation; Varför ungdomar fortsätter idrotta, Ledarens centrala roll, Den progressiva 
utvecklingen. 
 
Självkänsla; Förening som skola för motgångar och framgångar, Yttre faktorers motsatta 
effekt till motivation. 
 
Resultatet indikerar att ungdomars motivation och fortsatta idrottande främst påverkas av 
faktorn att “ha kul” samt den positiva upplevelsen inom sitt utövande. Ledaren har också visat 
sig ha en central roll och stor påverkan på ungdomarnas fortsatta idrottande och motivation då 
dennes engagemang är central i individens utveckling, resultatet visar att ledarens 
pedagogiska färdigheter är lika värdefulla som färdigheterna inom själva idrottsutövandet. 
Vad vi även kommer fram till i studien är att antagandet av utmaningar av olika slag kan leda 
till både en positiv och negativ upplevelse som kan påverka motivationen beroende på 
prestationens resultat. Vidare tar resultatet upp hur den fysiska aktiviteten kan vara en skola 
för att stärka och utmana barn och ungdomars självkänsla i form av fysiska och psykiska 
utmaningar. Till sist så belyses också de faktorer som kan ge en motsatt effekt på 
ungdomarnas motivation inom idrotten. 
 
Nyckelord: Motivation, självkänsla, idrott, yttre motivations faktorer, proximala 
utvecklingszonen 
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Abstract 
The purpose of the study is to describe and increase the understanding of some circumstances 
factors that impact young people and children’s sports interest and how their motivation can 
be affected by external factors within the sports environment. Two questions became central 
throughout the study: What factors do parents and the sport club/association consider 
important for children to continue with sports and what affect children´s motivation within 
the sport environment? Do parents and the sports club think that sports have an impact on 
children’s self-esteem? 
 
To answer the questions above seven qualitative interviews have been performed with parents 
with children currently or previously active in the sports club, and with leaders responsible for 
the youth activities in the club. The focus has been on the respondents experience throughout 
the study to capture the empiricism, relevant connections to theory have been made and 
finally analysed with our own interpretations. The study also takes relevant research into 
consideration, looking at children’s motivation within sports and how children experience 
pressure from their parents. 
 
When analyzing the data two strong themes emerged, motivation and self-esteem. We 
categorized these two themes into: 
 
Motivation: 
Why do children continue with sports, The central role of the leader, The progressive 
development 
 
Self-esteem: 
The sports club as a learning platform for adversity and success, External factors opposite 
effect on motivation 
 
The result indicates that children’s motivation and continues sports interest is mainly 
influenced by the factor of “having fun” and a positive experience. The leader has also been 
shown to play a central role having high impact on young people’s ongoing sport activities 
and motivation as the leaders engagement is central in the child’s development. The result 
shows that the leaders teaching skills are as valuable as the skills in the practice of the actual 
sport itself. Another conclusion in the study is that the adoption of various types of challenges 
can lead to both positive and negative experiences that can affect the motivation depending on 
the result of the performance. Furthermore the result highlights how the physical activity can 
serve as a platform to strengthen and challenge children’s and young people’s self-esteem in 
terms of physical and mental challenges, and the factors that may cause an adverse effect on 
young people’s motivation in sports. 
 
Keywords: Motivation, self-esteem, sports, external motivation factors, the proximal zone of 
development 
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1.0 Bakgrund och inledning 
1.1 Bakgrund 
Anledningen till att vi valde att skriva om idrott var på grund av att ämnet från början stod 
högt upp i rangordningen mellan oss författare och det var kring idrotten som vi fann ett starkt 
gemensamt intresse. När ämnet stod fast började vi sedan improvisera fram olika områden vi 
kunde tänkas forska kring inom idrotten. Vi fick tips från vår handledare om att det fanns 
mycket forskning kring elitidrotten och att barn och ungdomsidrotten i vissa avseenden kunde 
hamna i skuggan av detta, vilket riktade vårt intresse mot de unga utövarna. Frågor som 
väcktes i våra huvuden var; Varför är det så många barn och ungdomar som idrottar? Hur 
viktigt är egentligen idrotten för ungdomar? Vad är det som gör att ungdomar fortsätter sin 
fysiska aktivitet? Vi var sedan överens om att arbetet skulle forma sig kring ungdomars 
motivation till idrotten och hur det kan påverkas av utomstående faktorer. För att begränsa 
arbetet valde vi att undersöka en specifik förening som har ett bra omdöme när det kommer 
till ungdomsidrott. Vi bestämde för att endast intervjua personer som jobbar på föreningen 
samt föräldrar vars barn är eller har varit medlemmar i föreningen, detta i syfte att fånga upp 
de vuxna personernas upplevelser kring ungdomars idrottsbeteenden. Det blev totalt sju 
stycken intervjutillfällen, fyra personer från föreningen och tre föräldrar. Intervjuerna gav oss 
svar på de frågor vi ville undersöka och la även grunden för arbetets resultat. 
 

1.2 Inledning 
Idrott har länge existerat och finner sitt ursprung i människans naturliga behov av lek och 
tävling. Under de senaste 100 åren har idrottsrörelsen gått igenom en utvecklingsresa som gått 
från ett lekfullt fritidsnöje till ett modernt vetenskapligt och institutionaliserad område 
innehållandes både professionella och icke professionella utövare. Idag är idrotten en naturlig 
del i uppväxten och ett omfattande område som erbjuder sport, lek och spel för våra barn och 
ungdomar i samhället (Riksidrottsförbundet, 2015). Denna tillväxt är grunden till skapandet 
av tusentals idrottsföreningar av alla olika slag runt om i hela världen, i Sverige så har 
närmare 90% av befolkningen varit medlem i någon typ av idrottsförening 
(Riksidrottsförbundet, 2015). 
 
Utöver familjen och skolan så är idrottsverksamheten i Sverige den mest omfattande och 
organiserade utbildnings- och uppfostringsmiljön för barn och ungdomar, vilket betonar 
idrottens otroligt viktiga ansvar att fortsätta bedriva en bra verksamhet (Peterson, 2011). För 
att bevara denna höga standard svenska föreningar har avsätter staten varje år ca 1,7 miljarder 
kronor som till stor del finansierar landets olika idrottsföreningar och klubbar 
(Riksidrottsförbundet, 2015). 
2014 var det ca 23.000 föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet innehållandes ca 3 
miljoner medlemmar (Idrotten i siffror, 2014). Många av dessa idrottsföreningar drivs i 
huvudsak på ideell basis, men trots att det finns ett stort stöd i ideellt arbete så krävs det 
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fortfarande att organisationen innefattar en väl strukturerad organisation, inte minst bland 
ungdomsföreningarna där större delen av medlemmarna finns. Föräldrar vars barn utövar 
idrott har en central roll för verksamhetens förening och är ofta de som ställer upp ideellt för 
att ungdomsidrotten ska överleva och utvecklas. Föräldrar till idrottande barn kan många 
gånger räknas som föreningens eldsjälar då de försätter sig i en tidsödande sysselsättning. 
Vanliga uppgifter som berör föräldrar är bland annat skjuts till och från matcher och träningar, 
match-funktionärer, sälja lotter, stå i kiosk eller ställa upp som tränare. De utsätts även för 
ekonomiska kostnader då medlemsavgifter, utrustning och lagresor ska betalas. 
Ungdomsföreningar är därför många gånger beroende av föräldrarnas engagemang och 
intresse då uteblivet stöd kan det resultera till att det inte blir någon barnidrott alls 
(Augustsson, 2007) 
 
Idrottspsykologisk forskning fokuserar många gånger på tävlings- och prestationsidrott med 
ett extra fokus på vuxna elitutövare. Men det finns även många skäl att studera området 
utifrån psykologiska och sociala aspekter inom barn- och ungdomsidrotten (Hinic, 2004). 
Denna studie kommer behandla idrott som fenomen med en avgränsning kring barn och 
ungdomars motivation och fortsatta idrottande i en idrottsförening. Utifrån pedagogiska och 
psykologiska faktorer kommer vi behandla frågan vad som gör ungdomar motiverade till att 
idrotta samt vad som kan påverka deras självkänsla. De pedagogiska faktorerna kommer 
främst beröra yttre påverkan barn ställs för, så som föräldrar och idrottsföreningens 
involvering, medan de psykologiska faktorerna kommer beröra den inre påverkan i form av 
inre motivationsfaktorer och självkänsla. I studien kommer vi genomgående använda oss av 
två perspektiv för att ge läsare en bredare utgångspunkt till vad som påverkar barns 
motivation i idrotten. De två perspektiv som utnämnts kommer genom arbetet att kallas 
föräldraperspektivet och föreningsperspektivet. Föräldraperspektivet ger studien en 
beskrivning på hur föräldrar till idrottande barn i föreningen upplever klubbens bidragande 
faktorer till barnens motivation, engagemang och intresse samt hur deras egen roll kan 
påverka dessa faktorer. Föreningsperspektivet ger studien en beskrivning hur klubben ser på 
föräldrars bidrag till barnens motivation, engagemang och intresse för barnen samt belyser hur 
deras eget arbete bidrar till dessa faktorer. Undersökningen kommer genom dessa perspektiv 
sedan behandla en specifik idrottsförenings sätt att hantera motivation och självkänsla, i syfte 
att ta reda på varför ungdomar väljer att fortsätta sin idrott. 
 
Detta arbete utgår i grunden från ett pedagogiskt perspektiv då arbetet lyfter fram viktiga 
frågor kring motivation och självkänsla. Vår förhoppning med detta arbete är att uppnå en 
ökad förståelse kring vilka centrala aspekter som visar hur barns motivation och självkänsla 
påverkas av yttre faktorer samt belysa hur dessa faktorer påverkar ungdomars fortsatta 
idrottande. Idrottens allmänna budskap är att ge utövaren positiva erfarenheter vilket kan 
bidra till ökad självkänsla, fysisk förmåga, psykisk hälsa samt skapandet av sociala relationer 
(Weiss & Ebbeck, 1996). Trots idrottens goda motiv är det många ungdomar som förblir 
inaktiva, bland annat på grund grund av bristande motivation. En ökad bekantskap och 
förståelse inom detta område kan ge idrotten en hjälpande hand till att bedriva verksamheten 
på barn och ungdomars villkor, vilket i större utsträckning kan generera till en mer positiv 
upplevelse kring idrott som kan komma att påverka motivationen bland de unga utövarna. 
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Detta kan sedan resultera till en ökad mängd utövare vilket i sin tur kan leda till fler fysiskt 
aktiva individer i vuxen ålder. Den pedagogiska relevansen för denna studie förklaras mer 
utförligt under metodkapitlet. 
 

1.3 Syfte 

Vår undersökning ämnar endast utifrån en förening ge läsaren en beskrivning samt ökad 
förståelse kring yttre faktorers påverkan på ungdomars motivation och fortsatta idrottande 
samt hur självkänsla påverkas av fysisk aktivitet. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

- Vad anser föräldrar och förening påverkar ungdomars motivation inom idrotten och 
vilka faktorer anses vara centrala för ett fortsatt idrottande i denna förening?  
 
- Vad anser föräldrar och förening är påverkande faktorer för ungdomars självkänsla 
inom idrotten i denna förening? 

 

1.5 Relevans för pedagogiken 
Pedagogik handlar i sin största helhet om uppfostring- och beteendeprocesser innehållandes 
utbildning, lärande och uppfostran (NE, 2015). Men för att uppnå lärande och utveckling 
måste det också finnas en inre drivkraft till handlingarna. Denna studie syftar till att öka 
förståelsen kring yttre faktorers påverkan på ungdomars motivation och fortsatta intresse inom 
idrotten med utgångspunkt i vuxna (föräldrar och förening) upplevelser. Men arbetet ger även 
läsaren en övergripande beskrivning utanför studiens kontext hur individens självkänsla och 
motivation kan påverkas av yttre faktorer.  
 
Vad människan motiveras av är personligt och skiljer sig i många avseenden men är till viss 
del oberoende av arena, d.v.s. vilket område individen motiveras i (Madsen, 1970).  
Alla människor på vår jord har någon typ av sysselsättning, vissa är personliga, andra är 
nödvändiga. För att kunna ägna sig åt sina personliga sysselsättningar så krävs det också att 
individen gör något arbete som producerar och försörjer i syfte att tjäna pengar och bidra till 
samhället. Men för att vilja gå till sitt arbete krävs det att individen känner en inre drivkraft 
som tillfredsställer individens behov. Drivkraften och lusten att gå till sin arbetsplats är en 
mycket viktig faktor för att individen ska må bra och för att ett bra arbete ska genomföras. För 
att främja motivation använder vi olika slags verktyg på varandra i syfte att skapa denna lust 
och drivkraft, exempelvis bekräftelse, utveckling och utmaningar (ibid). Hur vi blir 
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motiverade att prestera i skolan, hemmet, eller på arbetet skiljer sig därför inte speciellt 
mycket då grunden/verktygen till vår motivation är densamma. Resultatet vår studie 
presenterar är således ett verktyg som kan vara lika användbart hos vuxna i arbetslivet som 
det är för ungdomar inom skolan eller idrotten. Studiens bidrag är därmed att visa läsaren 
bidragande faktorer som främjar motivation hos individen samt hur självkänslan kan påverkas 
av yttre faktorer. Motivation har även ett starkt samband med lärande och utveckling då bland 
annat en förbättrad motivation ökar chansen för att individen vill fortsätta utvecklas och lära 
sig vilket betonar relevansen för ämnet pedagogik ytterligare.  
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2.0 Begreppsapparat 
För att underlätta och fördjupa läsarens förståelse till arbetet kommer vi att göra en 
redogörelse för de begrepp som är mest relevanta i denna studie.  De begrepp som vi kommer 
att beröra i denna del är Motivation, Självkänsla och Föräldrapress. Dessa begrepp kommer 
vara centrala genom hela studien. 
 

2.1 Motivation 
Motivation kan beskrivas på flera sätt, exempelvis beskriver nationalencyklopedin fenomenet 
som “psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 
mot olika mål” (NE.se, 2015). Att bli motiverad innebär att man blir driven till att göra något. 
En individ som inte känner något driv eller inspiration till att agera karakteriseras som 
omotiverad, medan någon som fylls av energi och aktiveras av något anses vara motiverad. 
Nästan alla som arbetar eller leker med andra berörs av fenomenet motivation då arbetet eller 
leken lyfter fram vem som verkar vara mest driven respektive vem som inte verkar vara 
driven till att utföra uppgiften. De flesta teorier om motivation speglar dessa ovissheter genom 
att visa drivkraften som ett enhetligt fenomen kan variera från mycket lite till väldigt mycket 
(Deci & Ryan, 2000). Teorier om motivation förklarar handlingens drivkraft och varför 
individen handlar som den gör i vissa sammanhang. För att förstå drivkraften bakom 
individens motivation är det viktigt att förstå det faktum att människan konsekvent strävar 
mot bestämda och uppsatta mål utifrån olika beteenden. Flera teoretiker inom området, bland 
annat Herzberg (1959) och Chalofsky och Kristhna (2009) stödjer att idén om att människan 
har ett inre naturligt behov att verka i en arbetssituation som de upplever meningsfull. 
Den danske professorn K.B. Madsen (1970) förklarar fenomenet motivation genom att ställa 
det inför livets vardagliga frågor: Vad är motivet? Exempelvis, varför slog du din bror? 
Varför går du inte i kyrkan? Eller, varför är du sportintresserad? Madsen menar att studierna 
bakom drivkrafterna till beteendet har både teoretiskt och praktiskt intresse. Madsen skriver 
“om vi vill påverka människors handlande måste vi nämligen göra det via påverkan av deras 
motiv. Om vi vill få någon att utföra ett visst arbete eller prestera mer eller bättre arbete, kan 
vi bara göra det genom att påverka hans motiv” (Madsen, 1970). Kunskapen om motiven till 
våra handlingar är därför viktig för att förstå och påverka människors beteenden. 
Inom idrotten har begreppet motivation definierats som intensitet samt uthållighet av ett 
beteende och val av utförande av en fysisk aktivitet (Roberts, 1992). Beteendets intensitet 
avgör ansträngningen som offras på aktiviteten medan uthållighet beskriver hur länge den 
varar. En ökad kunskap om ungdomarnas motivation till idrotten kan medföra en ökad 
förståelse hur idrotten ska organiseras utifrån deras behov och önskemål, vilket i sin tur 
gynnar idrottsvanorna bland våra barn och ungdomar. Tidigare forskning pekar ut den egna 
familjen och skolan som signifikanta faktorer till ett ökat idrottsdeltagande bland ungdomar, 
men även massmedia beskrivs vara en bidragande faktor till varför fler har blivit fysiskt 
aktiva idag (Hinic, 2004). 
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2.2 Självkänsla 
Forskningen kring självkänsla har under de senaste 50 åren ökat kraftigt och så har även 
kunskapen kring fenomenet gjort. Enligt vetenskapliga publicerade artiklar är självkänsla ett 
av de mest utforskade begreppen inom psykologin (Lindwall, 2011). Det är viktigt att skilja 
begreppets definition från andra liknande begrepp, exempelvis självförtroende, självtillit och 
självvärdering (Weiss & Ebbeck, 1996). Lindwall definierar självkänsla “...lite som luft, 
flyktig, osynligt och inte greppbar… men ändå central för vår överlevnad och utveckling” 
(Lindwall, 2011, s.28). Precis som luft är självkänsla något vi inte märker av först vi får brist 
på den, men även då kan den vara väldigt abstrakt och svår att definiera. Det är snarare 
konsekvenserna av en dålig självkänsla som vi känner av och kan mäta än självkänslan i sig 
(ibid). 
 
Nationalencyklopedin definierar begreppet som “...att vara medveten om den egna 
personlighetens värde, alltså att känna att man är värdefull som människa” (NE, 2015). 
Självkänsla kan alltså både vara positivt och negativt laddat. En positiv självkänsla bygger på 
att individen uppfattar sig själv som bra och klarar av saker och att man känner sig accepterad 
av omgivningen för den man är. En negativ självkänsla tyder på en motsatt upplevelse vilket 
kan resultera till att individen känner sig tvingad att prestera mot sin vilja för att bli 
accepterad av omgivningen, exempel inom skolan eller idrotten. En bra självkänsla kan 
således ses som en tacksam livlina till svåra problem som saknar enklare förklaringar 
(Lindwall, 2011). 
 
Barn- och ungdomar som går igenom tonårsperioden påverkas oftast av stora emotionella, 
sociala och biologiska förändringar vilket gör att utvecklingsprocessen från barn till vuxen 
kan bli mödosam (Hinic, 2004). Processen är en naturlig del i livet och minst sagt viktig för 
individens identitetsskapande. En central aspekt i denna process är utvecklingen av 
självkänslan. Idrottsrörelsen anses vara en av de främsta arenorna till att utveckla sin sociala 
förmåga tillsammans med skolan samt familjen och är därför en viktig plattform för 
utvecklingen av självkänslan hos ungdomar (ibid). Genom idrotten kan ungdomar testa sina 
gränser och jämföra sig med andra likar och därmed lägga grunden till sin självkänsla. 
Idrotten är följaktligen en viktig del för många ungdomars personliga utveckling både i och 
utanför idrottsliga sammanhang. 
 

2.3 Föräldrapress & föräldrars roll och påverkan för 
ungdomars idrottande 
Barns prestationer inom idrotten är starkt relaterade till föräldrars uppvisande av attityd, 
uppfattning och beteende gentemot barnet. Involveringen av föräldrar är därför ett minst sagt 
ett centralt område i denna typ av forskning och kan ha avgörande konsekvenser för 
ungdomars framtida idrottsliga aktivitet och fysiska förbättring. I detta avsnitt kommer vi 
belysa föräldrarpress som berör föräldrarnas aktiva involvering i barn och ungdomars 
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idrottande och undersöka vilken påverkan de kan ha på motivationen. Studien redogör hur 
föräldrar bidrar till valet av att idrotta och hur deras påverkan leder till att barn motiveras till 
att fortsätta eller sluta med idrott. Detta avsnitt berör individens koppling mellan motivation 
och självkänsla vilket hjälper oss att rikta våra blickar mot arbetets syfte och underlättar 
jobbet att besvara våra frågeställningar. 
 
Augustsson (2007) beskriver föräldrarpress som de förväntningar och krav barn upplever från 
sina föräldrar inom olika prestationsområden. Han beskriver i sin bok “Unga idrottares 
upplevelser av föräldrapress” bland annat vikten av föräldrars engagemang i barn och 
ungdomsidrott och hur deras engagemang kan påverka ungdomarna på olika sätt. Augustsson 
(2007) påpekar tidigt i boken att föräldrarnas stöd påverkar sättet barnen uppfattar sin träning 
och idrott. Om föräldrarna sätter en allt för hög press på barnets prestationer bidrar det till en 
höjd stressnivå och osäkerhet för deltagarglädjen och riskerar därmed att barnets motivation 
minskar. Föräldrapressen kan på så vis även bidra till en dålig självkänsla. Denna typ av press 
kan förkomma då vuxna skäller på sina barn efter en sämre utförd prestation eller när 
föräldrarna har krav och förväntningar som är idealistiska d.v.s. orealistiska (ibid). Ännu ett 
exempel på när press uppstår är bl.a. då barnens egen målsättning eller syn på sitt idrottande 
inte stämmer överens med föräldrarnas. (ibid).  Föräldrapress kan uppstå av flera orsaker och 
kan både vara en medveten eller en omedveten handling från förälderns sida. Föräldrars 
involvering i barnens idrottande grundar sig i att ge barnen positivt stöd, men omtanken kan 
bli missriktad, obalanserad och ogenomtänkt vilket kan resultera i att barnen upplever en 
känsla av press som är en tung börda (ibid). 
 
Föräldrars syn och inställning gentemot idrott har en stor betydelse för barnens introduktion 
till idrotten. Augustsson (2007) hävdar att om en förälder utövar en idrott medför det med stor 
sannolikhet att barnet snappar upp detta intresse vilket leder till att barnet också blir 
involverade i idrott. Idrotten som barnen utövar brukar vanligtvis hos föräldrar förknippas 
med att det ska vara en rolig aktivitet för barnen. Barn brukar vanligtvis dela denna vision och 
förknippa idrotten med inställningen att “spela för att ha kul”. Om en förälder dock har en 
negativt inställd syn på idrott är risken stor att ett barn anammar samma typ av negativa 
inställning gentemot idrott och kanske inte börjar idrotta (ibid). 
Denna del om föräldrapress är relevant i syfte att ge en större inblick i fenomenet självkänsla 
samt för att ge stöd åt analys där vi kommer lyfta upp faktorer som berör detta område. Dock 
är denna del mest relevant i syfte att besvara frågor angående självkänsla vilket i sin tur kan 
påverka motivation. 

2.4 Barn och ungdomar 
Arbete ämnar ge läsaren en beskrivning hur barn och ungdomars motivation kan påverkas av 
yttre faktorer, samt hur idrotten påverkar deras självkänsla. I denna del vill vi definiera hur 
begreppen barn och ungdomar kommer användas genom studien. Samtliga respondenter som 
har ställt upp i studien är antingen förälder eller tränare till ett barn som är fysiskt aktiv i 
föreningen. Därför angriper denna studie både yngre barn och äldre ungdomar som är mellan 
8-17år. Därmed kommer vi genom hela studien både använda begreppet barn och ungdom. 
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3.0 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att behandla tidigare forskning som är relevant och representativ för 
vår undersökning. Kapitlet inleds med en övergripande litteraturgenomgång som redovisar 
hur vi har gått till väga med den berörda litteraturen, vidare presenteras fem artiklar vi valt att 
belysa i följt av en sammanfattning som beskriver forskningens bidrag till studien. 

3.1 Sökprocess 
Vid framtagning av tidigare forskning har vi utgått från tillämplig forskning av motivation i 
idrottsrelaterade situationer. Undersökningen inleddes med att granska fenomenet motivation 
och hur det kunde påverkas av olika faktorer, vilket medförde ett omfattande sökningsarbete 
för att analysera begreppet och dess innebörd. I undersökningen tog vi hjälp av databaserna 
ERIC, SwePub, DIVA, Libris och Uppsala Universitetbiblioteks interna sökmotor. Sökorden 
vi använde oss av var motivation, motivation inom idrott, motivation + idrott, självkänsla + 
motivation, ungdomsidrott. Sökningen gav oss ett hav av artiklar och annan litteratur vilket 
tydliggjorde att forskning kring ämnet hade gjorts tidigare. Litteraturen vi använde kom till 
användning på olika sätt, en del använde vi till att undersöka ytterligare referenser medan 
andra direkt kom till användning. Vi har även haft en stor nytta av riksidrottsförbundets 
hemsida som kontinuerligt forskar om idrotten på olika sätt och vis, många av deras studier är 
publicerade och finns att ladda ner på RF:s hemsida (Riksidrottsförbundet, 2015). Utöver 
denna data fick vi också tips om att titta på UR:s ”Idrottens himmel och helvete” som är en 
dokumentär-serie som lyfter upp ungdomsidrottens olika för och nackdelar. Allt detta har 
varit en stor inspirationskälla för oss och har kommit väl till användning. 
 
Denna mängd av tidigare forskning gav oss en övergripande inblick på området, vilket också 
kom att påverka studiens innehåll i form av två intressanta forskningsområden; motivation & 
självkänsla. Då arbetet berör motivation kring svenska barns idrottsvanor har vi valt att till 
största del förhålla oss till svensk litteratur. Men utländsk litteratur har även till viss del 
använts, men då i syfte att behandla och förklara våra forskningsfenomen i en övergripande 
mening som inte har anknytning till svensk idrott, exempelvis de teoretiska modellerna 
studien använder sig av. 
 
Med hjälp av vår tidigare forskning vill vi bland annat ge läsaren en tydligare bild hur dagens 
ungdomsidrott ser ut och varför så många unga individer fortsätter vara motiverade i den. Vi 
vill även belysa ungdomsidrottens för- och nackdelar i syfte att ge läsaren en bredare 
förståelse till hur motivationen uppstår samt hur självkänslan kan kopplas med den fysiska 
aktiviteten. Forskningen som kommer presenteras ger läsaren en inblick på vad tidigare 
forskning har kommit fram angående ungdomars idrottsvanor, motivation, utomstående press 
samt självkänsla. Vi anser att samtliga artiklar har varit av hög relevans då alla ligger till 
grunden för denna studies undersökning. Genom dessa fem artiklar får vi en bättre 
ingångspunkt i vår egen studie som utgår från föräldrars och föreningspersonals utsagor i 
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syfte att ta reda på hur ungdomars motivation påverkas av yttre faktorer samt hur deras 
självkänsla kan kopplas med fysisk aktivitet. 

3.2 Motivation inom ungdomsfotbollen, 2004 
Motivation inom ungdomsfotbollen är en av de första artiklarna vi hittade och har varit en stor 
inspiration och vägledare genom vårt arbete. Studien är gjord av Hinic (2004) som bedriver 
forskning med inriktning på barn- och ungdomsidrott där bl.a. utveckling av självkänsla är ett 
angeläget område. Hinics studie vi har använt oss av är av en kvalitativ art och undersöker hur 
självkänsla, upplevd kompetens och faktorn “ha skoj” är relaterade till ungdomars motivation 
relaterat till idrotten. Undersökningen tar reda på ungdomars upplevelser samt föräldrars 
uppfattning kring föräldrars involvering i ungdomars idrottande. Vidare studeras även hur 
föräldrars involvering är relaterat till motivationsfaktorerna, självkänsla, faktorn “ha skoj” 
samt om det finns några skillnader mellan könen i dessa aspekter. Studien utgår från Harters 
(1981) två teorimodeller; “Competence motivation theory” & “Sport commitment modell”. 
 
Totalt deltog 425 fotbollspelande ungdomar (både flickor och pojkar) i åldern 12-18 år, 
dessutom deltog även 797 föräldrar som besvarade frågor om föräldrarinvolvering. Resultaten 
visade att ungdomars motivation grundar sig främst på faktorn att “ha roligt”, “hälsa” och 
“laganda”. Flickor visade sig motiveras mer av faktorn “laganda” medan pojkar mer 
motiverades av faktorn “utveckla färdigheterna”. Resultatet visade också att positiv 
självkänsla var relaterad till inre motivationsfaktorer. Positiv självkänsla var relaterad till 
upplevt beröm och förståelse från sina föräldrar samt faktorerna “ha skoj” och upplevd 
kompetens, medan negativ självkänsla var relaterad till upplevd press från sina föräldrar. 
Upplevd kompetens och faktorn ”ha skoj” var positivt relaterade till moderns respektive 
faderns beröm och förståelse hos pojkar men inte hos flickor. 
 
En slutsats av denna studie är att idrotten i högre utsträckning än i dag bör betona aspekter 
såsom ”ha skoj”, ”laganda”, samt ”utveckla färdigheterna” i sin verksamhet. Föräldrar bör ha 
en positiv attityd till sina barns idrottande, vilket inbegriper såväl beröm som förståelse. 
Tillsammans, med föräldrarna, kan idrottsrörelsen skapa en god miljö för ungdomar att idrotta 
i och därmed bidra till att ungdomarna grundlägger en livslång vana av regelbunden fysisk 
aktivitet (Hinic, 2004).  
 

3.3 Vilka stannar kvar och varför? (2008) 
Vilka stannar kvar och varför är en rapport utförd av Jakobsson och Engström (2008) från 
riksidrottsförbundet (RF) med ändamålet att undersöka ungdomars deltagande i 
föreningsidrott. Syftet med studien är att öka kunskapen kring ungdomars involvering i den 
aktiva idrottsrörelsen och redovisa varför ungdomar fortsätter att idrotta inom en förening 
även om de inte satsar på en elitnivå. Författarna till detta arbete är tydliga med studiens 
begränsning då arbetet endast uppmärksammar varför ungdomar fortsätter med sin idrott, och 
inte varför de slutar.  
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Resultatet påvisade att ungdomars deltagartillfällen sjönk i takt med åldern, med en startpunkt 
runt 11-13 års ålder. Därefter är det bara fler och fler som slutar (Jakobsson & Engström, 
2008). Författarna förhåller sig även kritiska till LOK-stödets statistik och menar att det finns 
ett mörkertal som inte redovisas, d.v.s. att antalet upphörande är desto fler än vad statistiken 
säger. I jämförelse med antal aktiva ungdomar i 12-årsåldern så är det ca 50% av ungdomarna 
som har slutat i sin förening när de befinner sig i den senare tonåren. Vidare visar studien att 
antalet aktiva föreningsmedlemmar minskar dramatiskt mellan skolåren 6-9 (12-15 år). I 
större utsträckning drar studien slutsatsen att ungdomar överlag drar sig till privata 
träningsalternativ. Dock är det fler pojkar än flickor som består i sin förening. Flickor verkar 
istället vända sig till individuella aktiviteter såsom aerobics, dans och styrketräning. 
Ungdomarna som förblev i sin förening och är mer fysiskt aktiva visar sig ha bättre betyg 
även när det kommer till skolan. Följaktligen är elever som håller sig kvar inom idrotten mer 
framgångsrika även när det gäller skolarbeten, och har därför större chans att välja teoretiska 
ämnen när det kommer till gymnasievalet. Studien indikerar alltså att nyckeln till framgång 
tycks vara lika när det kommer idrott såväl som i skolan (ibid). 
 
Det viktigaste resultatet som vi kunde använda oss av för vårt arbete var att studien påvisade 
att ungdomars motivation grundade sig i att ha roligt, utveckla sina sportsliga färdigheter samt 
att klara av något de inte kunnat göra tidigare. Vidare påvisar resultatet på att ungdomar söker 
sig till en viss sammanhållning där elever och andra aktiva tillsammans med sina ledare delar 
samma intresse. Idrotten kan på så vis vara en avkopplande arena där utövarna kan stänga ute 
sina vardagliga sysselsättningar och endast fokusera sig på sin idrott (Jakobsson & Engström, 
2008). 
 

3.4 What makes teenagers continue? A salutogenic approach 
to understanding youth participation in Swedish club sports 
(2012) 
Denna artikel är skriven av Thedin Jakobsson (2012) som är doktorand i idrottsvetenskap på 
GHI i Stockholm. Artikeln tar reda på varför vissa ungdomar i Sverige slutar med sin lagidrott 
när de kommer upp i sena tonåren och varför vissa fortsätter. Artikeln fokuserar på vad det är 
som gör att ungdomar känner att idrotten är meningsfull och värd att spendera tid på i syfte att 
ta reda på hur idrotten kan organiseras på ett sätt som får ungdomar att fortsätta med sin 
aktivitet under en längre tid. Författaren har använt sig av en kvalitativ metod där 18 stycken 
intervjuer genomfördes med ungdomar mellan 15-19 år. För att skapa ett perspektiv på 
intervjuutsagorna användes Antonovsky´s “salutogenic theory” och Sense of Coherence 
(SOC) - modellen. Ungdomarna som ställde upp som respondenter representerade 8 stycken 
olika sporter, basket, fridrott, hästsport, innebandy, fotboll, handboll, simning och ultimate 
freesbee. Analysen av resultatet kom framför allt fram till tre huvudfaktorer till varför 
ungdomarna finner sin sport som viktig och meningsfull. Dessa faktorer var att (1) 
ungdomarna känner att de får utvecklas och lära sig, (2) de finner utmaning, (3) de känner en 
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social involvering och engagemang tillsammans med andra (Thedin Jakobsson, 2012).  

 
3.5 Unga idrottarens upplevelser av föräldrapress (2007) 
 
Unga idrottarens upplevelser av föräldrapress är en doktorsavhandling utförd av Christian 
Augustsson (2007) som har syfte att beskriva och analysera barns och ungdomars upplevelser 
av sina föräldrars involvering idrottsmiljön, med särskilt avseende på föräldrarpress. 
Augustsson beskriver hur samspelet mellan barn och föräldrar kan se annorlunda ut i hemmet 
och i idrottsmiljön. Han menar att det som annars är mera dolt och privat innanför hemmets 
väggar blottas när samspelet sker i föreningens öppna miljö. Vidare belyser han att barnets 
intresse också påverkar familjens intresse då aktiviteterna oftast sker på den gemensamma 
fritiden. Men för att barn- och ungdomsidrott ska fortsätta fungera är det också nödvändigt att 
föräldrar involverar sig i barnets förening, vilket gör att familjen, frivilligt eller ofrivilligt, blir 
angelägna i barnets utövande.  
 
Då idrottsmiljön utsätter utövaren för både fysisk och psykisk påfrestning i form av prestation 
och tävlingsinslag så är det också lätt hänt att starka känslor sätter igång i samspelet mellan 
barn och förälder. Augustsson (2007) menar att majoriteten av de unga barnen ser idrotten 
som “det bästa dom vet” och har därför också många gånger höga ambitioner på sig själva. 
 
Men i granskningen av ungdomsverksamheten växte det också fram en annan bild av idrotten, 
där en snedvriden, “vuxenfierad”, elitinriktad och specialiserad barnidrott istället framträder. I 
studien redovisas flera barn som upplever press från sina föräldrar i olika former. I resultaten 
från enkäten “upplevd generell kompetens” fanns ett svagt samband mellan upplevd låg 
kompetens och upplevd föräldarpress. Resultatet indikerade således på att barn som upplever 
ha en hög press från sina föräldrar har en lägre kompetens inom idrotten. Vidare visade det sig 
att 31% av de unga idrottarna angav att de emellanåt tyckte att det var jobbigt eller svårt att ha 
sina föräldrar på träning eller tävling (Augustsson, 2007). 

 

3.6 Hur inverkar fysisk aktivitet på ungdomars självkänsla? 
En studie bland gymnasieelever på två skolor i mellansverige 
(2012) 
Denna undersökning är av kvantitativ art och syftar att ta reda på om fysisk aktivitet inverkar 
på ungdomars självkänsla. Undersökning omfattade två stycken olika enkätundersökningar 
där författarna granskar totalt 67 stycken elever i åk. 1 och åk. 2 från två olika gymnasieskolor 
inom olika kommuner i Mellansverige. Enkäten var utformad för att ta reda på om elevernas 
aktivitetsvanor skiljer sig åt mellan gymnasieprogrammen eller mellan könen. Studiens 
resultat visade på att det finns en signifikant skillnad mellan de deltagande 
gymnasieprogrammen på idrottslig förmåga, fysisk kondition, kroppsattraktivitet, fysisk 
styrka, självkänsla samt global skälvkänsla. Elever från idrottsprogrammet uppvisar vara mer 
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aktiva och skatta sin självkänsla högre jämfört med IT-programmet. Anslysen av resultatet 
verkar vidare stämma överens med EXSEM-modellen som tyder på att fysisk aktivitet leder 
till en ökad självkänsla (Andersson & Jonasson, 2012). 

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning  
Genom dessa oberoende arbeten och artiklar har vi gett läsaren en övergripande inblick inom 
de områden som våra frågeställningar och resten av studien kommer att beröra. Forskningen 
som tagits upp i detta kapitel är av hög relevans för vår studie som vidare kommer att ge en 
beskrivning samt ökad förståelse kring yttre faktorers påverkan på ungdomars motivation och 
fortsatta idrottande samt hur självkänsla påverkas av fysisk aktivitet. Den första studien som 
vi har redovisat visar bland annat på att det finns olika skäl till varför ungdomar blir 
motiverade och väljer att fortsätta med sin idrott och att föräldrar kan ha inverkan på barnens 
motivation och attityd till idrottandet. Studie nummer två visade kortfattat på att ungdomars 
motivation grundar sig i att ha roligt och att utveckla sina färdigheter samt att ungdomarna 
söker sig till en sammanhållning med andra aktiva elever och ledare som delar samma 
intresse. Studie tre visade på tre olika faktorer som är centrala för att ungdomar ska känna att 
sin sport är viktig och meningsfull där känslan av att lära sig, att finna utmaningar och att 
känna en social involvering och engagemang tillsammans med andra var de främsta 
faktorerna. Dessa tre studier relaterar framförallt direkt till frågeställning 1. Fortsättningsvis 
berör studie fyra och fem framförallt frågeställning 2 då de redovisar hur föräldrapress 
påverkar ungdomars självkänsla och attityd till sporten på olika sätt och att självkänslan blir 
påverkad av idrottandet då studie fem visar på att fysisk aktivitet leder till en ökad 
självkänsla. Denna forskningsöversikt ger vårt arbete spännande och relevant information för 
läsaren då dessa ämnen mer noggrant kommer vidröras vidare i studien. 
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4.0 Teoretiskt ramverk 
I syfte skapa en bättre uppfattning kring vårt forskningsfenomen kommer vi i detta kapitel 
presentera en översiktlig sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter vårt arbete har 
grundats på. I arbetet kommer fyra teoretiska referensramar som berör motivation, självkänsla 
och sociokulturellt lärande relaterat till ungdomsidrotten att presenteras. Därefter kommer vi i 
ett sammanfattande avsnitt förklara hur vi har använt dessa teorier i syfte att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Genom dessa teorier kan vi förtydliga fenomenets betydelse, och 
med teoriernas modeller blir det även enklare för läsaren att förstå fenomenet i sin helhet 
(Ahrne & Svensson, 2011). Med detta sagt avser följande kapitel att presentera det teoretiska 
ramverk vår studie använt sig av, nämligen motivation för fortsatt idrottande samt idrottens 
påverkan på ungdomars självkänsla. 
 
Motivationsteorier kan ses genom flera perspektiv. Några teorier har ett mer mekaniskt 
synsätt och ser människan som en självstyrande maskin där motivationen påverkas av 
biologiska eller sociala förmågor, vilket har sitt ursprung i behaviorismen med Skinner som 
förgrundsfigur. Andra påstår att människan drivs av att tillfredsställa sitt behov av 
självförverkligande, som har sin grund i Maslows teorier. Sedan finns det andra som menar att 
människan planerar och utför sina sysselsättningar som önskas på ett mer rationellt och 
intellektuellt sätt, vilket grundar sig i Bernad Weiners motivationsteorier (Roberts, 1992). 
Men skälen varför individer motiveras till att idrotta är naturligvis många. Några idrottar för 
nöjets skull, andra för att må bra, vissa för att träffa sina kompisar och för att utvecklas inom 
sin sport. Genom att utgå från teoretiska modeller vill vi underlätta förståelsen av vilka 
processer som kan förklara människans beteende när det kommer till fysisk aktivitet. 
 

4.1 Sport commitment modell 
Sport commitment modell (Scanlan & Simons, 1992) är en modell som är utformad för att 
undersöka skälen till varför individer fortsätter sin aktiva idrott. Modellen lyfter fram aspekter 
som berör en mer allmän karaktär såsom idrottande överlag, men också av en mer specifik 
karaktär, t.ex. att vara med i ett utmärkande lag eller idrott. Teorin bryter ner engagemang 
inom idrotten till fem nyckelfaktorer: (1) Den första faktorn är idrottsnöje, där positiva 
idrottserfarenheter upplevs som känslan att ha roligt och tycka om idrotten, ett ökat nöje leder 
till starkare motivation. (2) Den andra faktorn lyfter fram konkurrerande alternativ som finns 
tillgängliga, det kan t.ex. vara att individen tycker om att spela gitarr eller vara aktiva inom 
teater eller konst istället för att idrotta på sin fritid. Ju mer attraktiva de andra alternativen är 
för individen, desto mindre motiverad blir individen till idrottdeltagande. (3) Den tredje 
faktorn är personlig investering som innefattar de resurser som har spenderats på 
sysselsättningen som inte kan återfås om aktiviteten upphör, t.ex. pengar, tid och den 
ansträngning som har lagts ner på aktiviteten. (4) Den fjärde faktorn är möjliga konsekvenser 
som lyfter fram potentialen som endast kan komma i besittning om individen fortsätter med 
sin idrott, t.ex. vidare utveckling inom idrotten/sporten men även att få vara med sina vänner. 
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(5) Den femte faktorn är sociala restriktioner som tar hänsyn till förväntningar och normer 
som skapar känslan av att vara till lags för att fortsätta sitt idrottsdeltagande (Scanlan & 
Simons, 1992; Hinic, 2004). 
 
Denna teori lyfter fram flera intresseväckande aspekter. Enligt Hinic (2004) forskning kring 
barns idrottande så är det framförallt tre aspekter som understryks. För det första så betonas 
vikten av den lojalitet som individen i fråga känner för aktiviteten där önskan att delta i 
aktiviteten framhålls. För det andra ses både intellektuella och känslomässiga faktorer som 
viktiga för att kunna förstå idrottslig involvering. För det tredje innehåller modellen verktyg 
för att beskriva skillnader i individers engagemang till idrotten. Exempelvis kan en individ 
vara mycket engagerad i sin idrott för att aktiviteten i sig upplevs som tillfredsställande, 
medan en annan kan vara precis lika involverad, fast på grund av att det inte finns några andra 
alternativ, vilket gör att denne inte upplever sammatillfredsställelse av nöje (Scanlan & 
Simons, 1992). 
Teorins styrka är följaktligen att den omfattar flera aspekter inom ungdomsidrotten såsom de 
känslomässiga, de utvecklingspsykologiska samt de sociala. 
 

 
 
Figur 1: ”Sport Commitment Modell (Scanlan & Simons, 1992, omarbetad av Hinic, 2004) 

 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen är utformad av den ryske forskaren Lev Vygotskij (2001) 
och avser förklara hur människan kan ta hjälp av en mer “kompetent” människa i syfte att lära 
sig mer än vad denne hade gjort utan hjälp kompetent hjälp. Teorin handlar ursprungligen om 
hur begränsade barn är i sin utveckling utan vuxnas (kompetenta människor) hjälp, och 
betonar därför hur viktigt lärandet är för att förflytta individen från social inkompetens till 
social kompetens inom något specifikt område. Vygotski forskade kring det sociokulturella 
lärandet och menar att språket är helt grundläggande för den unga individens psykiska och 
sociala utveckling, speciellt språk, tänkande och minne. Teorin har en väldigt enkel grund och 
går därför att applicera inom oändligt många områden. 
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Enligt denna teori så har barnet endast förmåga att lösa problem till en viss gräns med den 
egna kompetensen. Men med dialog och stöd kan svårare problem lösas i barnets proximala 
utvecklingszon. Barnet lär sig genom ett samspel med en mer kompetent människa och när 
utmaningen är på en högre nivå än barnets nuvarande utvecklingsnivå. Därmed betonar 
Vygotskij (2001) i sin teori att dialogen mellan barn och vuxna är av högt värde då barnens 
kognitiva processer utmanas och i sin tur utvecklas. Vidare menar Vygotskij att 
inlärningsprocessen kommer före utvecklingsprocessen, vilket betyder att utveckling är 
beroende av lärande. Lärande och undervisning är således centralt i barns progressiva 
utveckling. 
 
Denna teori betonar vikten av samspelet mellan elev och ledare. Att ha en tränare som både är 
kompetent inom området, men som också har pedagogiska färdigheter är följaktligen den 
ultimata ledaren för en lärande elev. Denna teori kommer vi bland annat ha användning för 
när vi förklarar ledarens centrala roll i vårt resultat. 

4.3 Competence motivation theory 
Harters ”Competence motivation theory” är en motivationsteori som baseras på hur 
individens självkänsla leder till olika beteenden (Harter, 1981).  Enligt denna teori så har barn 
och ungdomar en inre strävan att uppfatta sig själva som kompetenta. För att tillfredsställa 
detta behov antar barnen utmaningar av olika slag för att bevisa för signifikanta andra att de 
klarar av uppgiften. Ett lyckat genomförande av en uppgift ger en positiv effekt på individen i 
form av en upplevelse av stolthet eller nöje, vilket många gånger leder till en ökad motivation. 
Ett misslyckat försök till utmaningen kan följaktligen leda till känslan av oduglighet och på så 
vis leda till att individen inte blir motiverad att försöka sig på utmaningen igen. Därmed 
verkar det som att teorin understryker de inre motivationsfaktorerna, såsom att fortsätta vara 
uthållig även då individen misslyckas. Dåliga erfarenheter kan således påträffas vilket kan 
påverka den inre motivationen i form av ängslan och oro, vilket resulterar i att individen 
istället söker sig till yttre motivationsmål (Harter, 1981). 
 
Utifrån två aspekter gör teorin ytterligare ett försök i att förstå barns upplevelser och 
motivation relaterat till idrotten. Dessa aspekter är socialisations- och utvecklingsaspekter. 
Den sociala anblicken består i första hand av föräldrarnas påverkan på barnets motivation, här 
tar man hänsyn till barnets strävan att hela tiden få sin kompetens bekräftad. Barn som är mer 
självständiga och har blivit uppmuntrade av sina signifikanta andra att anstränga sig hårt med 
sina utmaningar i olika situationer har större chans att stärka sina inre motivationsmål. På så 
sätt får barnet bekräftat att föräldrarna tror på deras kapacitet. Utvecklingsaspekterna i denna 
mening innebär hur individens självvärdering och förmåga att uppfatta sig själv utvecklas 
med åldern. Barn upp till 10 år söker till största del bekräftelse av sina föräldrar och ledare i 
sitt utförande av prestation och kompetens. Följaktligen kommer ett skede (10-15 års ålder) 
där individen istället lägger sin tilltro i jämförelse med andra kamrater och utomstående 
värderingar när självvärdering ska göras. Under senare tonåren görs en ytterligare utveckling, 
här använder sig ungdomen istället av flera källor när bedömning av den egna kompetensen 
ska avgöras. Individen avstannar intaget av kamraters omdömen och ökar istället sin inre 
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bedömningsgrund bestående av självförbättring, inlärning av nya saker och uppfattning av 
nöje (Harter, 1981). 
 

 
 
Figur 2: ”Competence Motivation Theory” (Harter, 1981; omarbetad av Hinic, 2004) 
 
Med denna modell menar Harter således att behovet att uppvisa kompetens är särskilt viktigt 
inom områden som individen har offrat mycket tid och energi kring, och därmed är viktiga för 
denne. Om individen upplever en högre nivå av kontroll över situationen så resulterar det i 
positiva känslor och låg ångest, och därmed ökar chansen att återvända till aktiviteten igen 
(Lindwall, 2011). 
 

4.4 Harters modell om självkänslan och självkänslans 
konsekvenser 
Idrotten erbjuder barn och vuxna flera möjligheter till fysisk aktivitet- och utveckling som på 
flera sätt bidrar till en upplevd förbättring av självkänsla. Självkänslan bidrar både till 
individens känslomässiga upplevelse men också till motivationen, vilket betyder att det finns 
ett samband mellan dessa fenomen. Därav är det av största intresse att tränare och ledare blir 
utbildade och ökar kunskapen kring barns utveckling och olika förmågor. En bra självkänsla 
inom idrotten leder till en positiv upplevelse för utövaren, vilket i sin tur gör att utövaren 
väljer att fortsätta med sin idrott. På så sätt hoppas fler välja att stanna inom idrotten (Smith & 
Smoll, 1990).  Harters forskning har framförallt berört barn och ungdomars idrottsliga vanor 
och hur dess beteendemönster påverkar självkänslan. Hennes forskning har bland annat 
påvisat att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och bra självkänsla. 
 
En modifierad modell som berör detta och som har plockats upp från den tidigare forskningen 
är Harters modell om självkänslan samt självkänslans konsekvenser (Weiss & Ebbeck, 1996). 
Modellen grundar sig i att identifiera vilka faktorer det är som föregår självkänslan samt dess 
konsekvenser. Enligt modellen så bidrar självkänslan till motivationen både på ett direkt, och 
indirekt sätt via individens känslor. Individens självvärdering påverkar dennes känslomässiga 
upplevelse vilket har en påverkan på motivationen, val av aktivitet samt hur hårt individen 
anstänger sig i sin aktivitet. Ökad självkänsla leder till positiva känslor såsom lycka och 
stolthet, medan låg självkänsla leder till negativa känslor som stress, oro och olycka 
(Lindwall, 2011). 
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Figur 3: Faktorer som föregår självkänslan samt självkänslans konsekvenser (Weiss & Ebbeck, 1996; omarbetad 
av Hinic, 2004). 
 
 
(1). Upplevd kompetens (domänspecifik uppfattning) 
Den första faktorn visar att individer som gillar idrott och anser att idrott är viktigt ökar sin 
självkänsla om de upplever sig själva kompetenta inom sin aktivitet.  Individer som anser att 
idrott är viktigt och roligt, men som inte anser sig själva kompetenta inom sin aktivitet 
kommer enligt denna modell utveckla en lägre självkänsla (Weiss & Ebbeck, 1996). 
 
(2). Upplevd social uppskattning 
Den andra faktorn handlar om social uppskattning och hur det kan påverka självkänslan. 
Andras uppskattning av ett utförande kan leda till en positiv upplevelse som i sin tur kan leda 
till en förbättrad utveckling av självkänslan. Negativa åsikter kring ett utförande kan på så sätt 
leda till en försämrad utveckling av självkänslan. Självkänslan är på så sätt en social 
konstruktion som formar sig utefter hur individen värderar andras syn på sig själv. 
 
 

4.5 Sammanfattning - Hur används teorierna? 
Detta avsnitt avser att ge läsaren en ökad förståelse i hur vi har använt dessa fyra teorier i 
studiens analys i ändamål att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
Scanlan och Simons (1992) Sport commitment modell avser att förklara varför ungdomar är 
aktiva i sin idrott genom 5 olika faktorer. Denna teori har framför allt kommit till användning 
i vår analys då vi frågade samtliga respondenter varför de tror ungdomarna fortsätter med sin 
idrott. Teorin har applicerats i analysen i relation med studiens resultat vilket ger läsaren ett 
perspektiv på de faktorer som teorin innehåller. Denna teori har framför allt hjälp oss att 
besvara den första frågeställningen då den på ett direkt sätt redovisar konkreta faktorer till 
fortsatt idrottande. 
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Vygotskijs (2001) proximala utvecklingszon har i denna studie endast används för att förklara 
“Ledarens centrala roll” i syfte att förklara hur en ledare kan påverka den inre motivationen 
samt fortsatt idrottande. Teorin betonar den “kompetente individens” viktiga roll för att den 
“mindre kompetente individen” ska lära sig bättre, detta har vi satt relation med 
ungdomsidrotten och motsvarar alltså tränaren och eleven och hur interaktionen mellan dem 
skapar utveckling och eventuellt även fortsatt motivation för idrott. Teorin har används i syfte 
att ge läsaren en förståelse hur en tränare kan påverka individens utveckling, engagemang och 
därmed motivation vilket har hjälpt oss att besvara på den första frågeställningen. 
 
Harters (1981) Competence motivaiton theory förklarar hur individens självkänsla leder till 
olika beteenden beroende på dennes omgivning. Enligt teorin så vill yngre individer känna sig 
kompetenta och bekräftade av sina signifikanta andra, vilket kan påverka deras inre 
motivation på ett bra eller dåligt sätt. Teorin berör både socialisations- och 
utvecklingsaspekter för att förklara ungdomars fortsatta idrottande och menar att individen 
baserar sin prestation och inre motivation på hur hen upplever sig vara kompetent av sin 
omgivning. Teorin förklarar därmed hur utvecklingsaspekter påverkar individens motivation 
till fortsatt idrottsdeltagande samt hur socialisationsaspekter kan påverka ungdomens 
självkänsla. Denna teori berör både motivation och självkänsla och har därmed varit mer 
användbar då den har används för att besvara studiens båda frågeställningar.  
 
Harters modell om självkänslan och självkänslans konsekvenser menar att en positiv 
upplevelse ökar individens självkänsla och därmed motivation inom idrotten (Weiss & 
Ebbeck, 1996). Teorin presenterar en beskrivning på hur självkänslan är kopplad med 
motivationen inom idrott och hur den baseras på individens upplevda kompetens och sociala 
uppskattning från sin omgivning. Teorin kompletterar Harters competence motivation theory 
och är ytterligare ett exempel på ett samband mellan självkänsla och motivation inom idrotten 
vilket är en viktig faktor för att besvara studiens andra frågeställning.  
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5.0 Metod 
Detta kapitel ämnar redogöra för det perspektiv och den metod som arbetet baseras på samt 
beskrivning av vårt tillvägagångs sätt. 
Kapitlet berör hur vi fördelat arbetet och belyser våra metodlogiska utgångspunkter. Kapitlet 
redogör även hur vi gått till väga gällande urval och vilka urvalskriterier vi haft. Ett avsnitt 
om våra respondenter och om föreningen i sig redovisas också i detta metodkapitel. Vidare 
berör vi datainsamling, bearbetning av analys och data samt etiska överväganden. Vi gör även 
en redogörelse för undersökningens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och arbetets 
pedagogiska relevans samt undersökningens avgränsningar och reflektioner över metoden 
redovisas även i kapitlet. 
 

5.1 Arbetets gång 
Föredelning av arbetet har på ett ödmjukt och respektfullt sätt fördelats lika bland båda 
skribenterna genom hela arbetet. Till en början gjordes en fördelning av studiens olika kapitel 
och avsnitt som respektive skribent ansvarade över. Detta för att snabbt komma igång med 
arbetet och få oss på rätt spår. Efter detta löpte sedan arbetet på med ett samarbetsvilligt sätt. 
Båda skribenterna agerade bollplank för idéer till varandra och gav ständigt feedback till 
varandra angående synpunkter på förbättring och allt annat som skulle kunna förbättra arbetet 
och studien. Efterhand har båda skribenter tagit ansvar för att fylla ut arbetet med de delar 
som krävs och ständigt hjälpts åt för att få ihop studien så bra som möjligt. Denna 
arbetsfördelning ansågs vara optimal för att ingen skulle få jobba mer eller mindre än den 
andra. 
 

5.2 Metodologiska utgångspunkter 
Vi har i vår undersökning valt att inrikta oss mot en kvalitativ forskningsmetod med en 
abduktiv infallsvinkel där fokus ligger på respondenters upplevelser och erfarenheter gällande 
forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår undersökning ämnar endast ge en 
beskrivning och ökad förståelse angående faktorer som påverkar ungdomars fortsatta 
idrottande och hur deras motivation kan påverkas av yttre faktorer samt hur idrotten kan 
påverka individens självkänsla. Då vi inte strävar efter att frambringa någon teori eller 
framkalla något generaliserbart material utöver att möjligtvis förespråka organisationens 
arbetssätt genom att ge tydliga beskrivningar kring upplevelserna vi samlar in, så blir fokusen 
kring de erfarenheter och upplevelser som fångas upp från respondenterna desto viktigare. 
Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att en forskare med hjälp av en kvalitativ intervjumetod 
kan identifiera och analysera kontextuella och subjektiva erfarenheter utifrån en respondents 
upplevelser. Detta stärker vårt val att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju med 
fokus på upplevelser och erfarenheter. 
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5.3 Urval 
Då denna undersökning avser att ge läsaren en djupare förståelse kring yttre faktorer som 
påverkar ungdomars motivation i idrotten så har vi valt att utgå från ett föreningsperspektiv 
och ett föräldraperspektiv för att belysa fenomenet ur flera synvinklar. Detta har på en naturlig 
väg styrt oss mot en urvalsinriktning där vi fångar in både föreningsperspektivet och 
föräldraperspektivet. Vi valde att belysa forskningsområdet ur två perspektiv som skiljer sig åt 
för att skapa variation som ger oss möjligheten att undersöka eventuella skillnader i resultatet 
(Ahrne & Svensson, 2011). Vi använde oss genomgående av ett bekvämlighetsurval som 
innebär att empirin baseras på de personer som är möjliga att få tag på och är tillgängliga 
(Bryman, 2008). Med denna metod vann vi mycket tid då vi snabbt fick in respondenter till 
vår empiri. Vi hade kontakt med några anställda i den valda föreningen som arbetar med 
frågor gällande motivation, självkänsla och engagemang hos de idrottande ungdomarna. Då 
deras vardagliga arbete berör vårt forskningsområde valde vi att boka in ett tillfälle att 
intervjua dem, vilket samtliga ställde upp på. För att fånga in föräldraperspektivet har det 
funnits en strävan kring att inkludera föräldrar vars barn är eller har varit aktiva i föreningen. 
Vid ett enstaka tillfälle använde vi oss av snöbollsurval för att få kontakt med en ytterligare 
respondent (Bryman, 2008). Efter att vår intervju med R5 var avslutad frågade vi henne om 
hon hade kontakt eller kunde ge ett förslag på någon annan som möjligtvis skulle vara 
intresserad av att ställa upp på en intervju. På så vis fick vi kontakt med R7 och kunde boka in 
ett intervjutillfälle med henne. 
 

5.3.1 Urvalskriterier 

De kriterier vi haft har varit uppdelade mellan perspektiven och skiljer sig åt. När det gällde 
respondenter för föreningsperspektiv krävde vi att respondenten skulle ha erfarenhet av att 
jobba med ungdomar och olika motivations aspekter samt att de just nu befinner sig i 
organisationen vi studerar. När det gällde respondenter för föräldrarperspektiv var det enda 
kravet från oss att de skulle ha eller haft en aktiv ungdom som tränar eller tränat i föreningen. 
För oss spelade inte kön på respondenter någon större roll då det endast är upplevelser kring 
ungdomens idrottande som varit i fokus. Vi studerar inte huruvida en mamma eller pappa 
behandlar barn olika eller hur en tränare som är man eller kvinna bemöter barnen olika på 
träning utan fokuserar endast på upplevelserna från dessa perspektiv, därför blir könet hos 
respondenterna i detta fall irrelevant. 
 

5.4 Beskrivning av föreningen 
I denna del motiverar vi tydligt varför vi valt att använda oss av just denna förening för vår 
studie. Vi ger även denna del ett större utrymme i metoden då vi anser att det finns ett värde i 
att redovisa en ordentlig inblick i organisationen. 
 
Undersökningen har utförts på en idrottsförening som har existerat sedan sent 70-tal och har 
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under 2000-talet blivit utsedd till en av Sveriges mest framgångsrika idrottsföreningar. 
Klubbens vision är att vara ledande inom sin sport idrottsligt och ekonomiskt, att vara första 
val för såväl ungdoms, junior och seniorspelare som vill nå yttersta internationell elit samt att 
klubben ska ha minst 500 ungdomar i träningsverksamheten. Fortsättningsvis har klubben i 
samarbete med kommunens skolorganisation grundat det mest framgångsrika och efterfrågade 
idrottsgymnasiet för sporten.  Klubben innehåller många medlemmar i alla olika åldrar och 
har genom åren fostrat många spelare på elitnivå.  
 
Organisationen är uppbyggt likt ett företag med en styrelse som arbetar med större beslut för 
klubbens framtid och sedan underordnade avdelningar. Majoriteten av de anställda som 
jobbar med olika ansvarsroller i organisationen är även med i styrelsen. Organisationen består 
av klubbens verksamhetschef, marknadsansvarig, sportchef, elitansvarig, ungdomsansvarig, 
servicecenter-ansvarig, två rekryterings ansvariga, två ekonomi ansvariga och en 
projektledare. Utöver detta finns även fem anställda som jobbar i service centret och cirka 
tjugo stycken engagerade ungdomstränare. 

 
Anledningen till att vi valt att fokusera vår studie på denna förening är på grund av att de har 
en väl fungerande organisation som uppmuntrar ungdomars motivation och engagemang i 
idrotten samt att föreningen jobbar med att delta i barnens utövande på ett bra sätt. Någonting 
som gör denna förening mer intressant är att klubben använder sig av unika arbetssätt och 
metoder för sin ungdomsverksamhet och detta resulterar i att klubben är en idrottsorganisation 
som sticker ut från mängden inom svensk idrott, dessutom har deras metod lett till goda 
resultat. Ungdomsverksamheten präglas i grunden av goda värdegrunder och av ett genuint 
ledarskapsjobb kring engagemang och professionalitet gentemot sina ungdomar. Klubben har 
helt ett unikt system för gruppindelning av elever vilket intresserar oss ytterligare. Killar och 
tjejer spelar alltid blandat tillsammans i samma grupp från 6-års ålder upp till elit och 
seniornivå. Klubben använder sig av ett öppet gruppsystem där grupperna inte är sorterade 
efter kön och ålder som vanligtvis förekommer i många andra sporter. Här är grupperna 
istället skapade efter ambition, drivkraft och hur pass tekniskt anpassad individen är.  Detta 
system gäller från och med när de börjar i “sportskolan” som 6 åring eller om de börjar som 
en 14 åring i en tonårsgrupp. Vilken nivå de än befinner sig på finns det alltid en möjlighet till 
att spela i en grupp som är väl anpassad efter din ambition och spelkunskap.  För att 
tydliggöra, en 11 åring kan alltså snabbt klättra upp en nivå och spela i en grupp med äldre 
och mer utvecklade elever ifall hens förmåga och ambition fyller den gruppens mål. Denna 11 
åring får då möjlighet att spela tillsammans med exempelvis andra 14 åringar för att 
träningsnivån för 11 åringen ska bli bättre. Grupperna är alltså inte åldersindelade, utan 
baserade på huruvida väl utvecklad varje elev är inom sporten. Detta system är denna förening 
ensam om, och vi tror att fler föreningar skulle gynnas av att använda sig av samma typ av 
gruppsystem då flera problematiska aspekter inom ungdomsidrotten försvinner p.g.a. detta 
progressiva utvecklingssystem. 
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5.5 Datainsamling 
Efter att urvalet var klart och undersökningsområdet var helt bestämt skapade vi en 
intervjuguide utifrån det syfte och de frågeställningar som vi önskade att få svar på. I denna 
studie har halvstrukturerade intervjuer valts för användning och mall till intervjuerna. Den 
halvstrukturerade intervjumodellen ger oss möjlighet att anpassa oss efter rådande situation 
under samtalets gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Det ger även ett större utrymme för 
respondenterna att berätta och utveckla sina erfarenheter och upplevelser samtidigt som vi får 
tillgång till att ställa följdfrågor på ett så bra sätt som möjligt, detta för att få reda på de 
upplevelser och erfarenheter som respondenten erhåller (ibid). De halvstrukturerade 
intervjuerna gynnar oss också då vi arbetar med att få fram upplevelser och erfarenheter från 
respondenterna vilket ger oss möjligheten att kunna tolka innebörden av de beskrivna 
fenomen som framkommer (ibid). Intervjuguidens frågor har till den halvstrukturerade 
modellen tillverkats så att en majoritet av frågorna är öppna frågor då det är respondentens 
upplevelser och tolkning av frågorna som vi eftersträvar att fånga in (Patel & Davidson, 
2011). Intervjufrågorna har formulerats med ett mer vardagligt språk där vi undviker att 
använda allt för många akademiska termer och yrkesjargong, detta för att göra samtalsflödet i 
intervjun mer naturligt och bekvämt, både för oss själva och intervjupersonerna (Kvale & 
Brinkmann 2014). De öppna frågorna ger oss möjligheten att ytterligare kunna ställa 
följdfrågor till de upplevelser som delas med oss, samt att vi får tillfälle att fråga respondenten 
om de kan ge exempel (Patel & Davidson, 2011). 
 
Intervjuguiden initieras med någon bakgrundsfråga till respondenten där vi önskar få en kort 
profil på vem det är vi intervjuar och vad personen arbetar med i dagsläget. Efter detta leder 
intervjuguidens frågor vidare mot de områden vi är intresserade av att få svar på. 
Avslutningsvis låter vi respondenten ställa oss eventuella frågor. Meningen är att de på ett fritt 
och avslappnat sätt ska få chansen att utveckla någon eventuell tanke som möjligvis inte fick 
tillfälle att utvecklas i tidigare fråga, eller om en nyfikenhet kring något sporrats efter att 
intervjun är avklarad (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är avsiktligt att en kort 
bakgrundsbeskrivning av respondenten finns med i intervjuguiden då vi anser att det ger 
intervjutillfället en mer avslappnad ton då personen förhoppningsvis hunnit bli lite mer varm i 
kläderna innan de centrala frågeställningarna lyfts fram. 
 

5.6 Bearbetning av analys och data 
När vi bearbetat och analyserat vår data har vi förhållit oss till Kvale och Brinkmanns (2014) 
metod som urskiljt fem olika huvudkomponenter man kan förhålla sig till under en kvalitativ 
analys, vissa av dessa områden har använts striktare än andra. De områden som Kvale och 
Brinkmanns metod innefattar är Koncentrering, Kategorisering, Berättelse, Tolkning och 
Modellering. Modelleringen är skapad av Fejes och Thornberg (2015) som även hävdar att 
Kvale och Brinkmanns metod går att använda som en överskådlig kartbild över hur man 
generellt kan arbeta med kvalitativa data. 
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Koncentrering har använts i vårt arbete då vi i transkriberingarna kryssat över de uttalanden 
som gått ur forskningens kontext och syfte. På så sätt har vi blivit av med onödig text som inte 
behövs och vi får endast kvar de formuleringar som vi behövt för vår analys (Fejes & 
Thornberg, 2015). Kategorisering har applicerats i studien i form av att datamaterialet har 
kodats i kategorier eller som vi själva kallar det, teman. Dessa teman har formats då vi under 
analysfasen av transkriberingarna identifierat flera nyckelord, likheter och skillnader mellan 
intervjuutsagorna (ibid). De nyckelord, likheter och skillnader vi identifierat under 
genomläsningen formade sedan de teman som sedan ligger till grund för resultat och analys. 
Då vi skapade teman som skulle utforma arbetets resultat och analys så har även egna 
tolkningar gjorts baserat på respondenternas utsagor. När tematiseringen var gjord valde vi att 
ge varje tema en varsin färg (orange, grön, rosa och gul). Varje färg representerade alltså ett 
tema i texten och när vi hittade något som passade in på ett tema markerade vi med respektive 
färg. 
 
Tematiseringen och färgmarkeringen gav oss en tydlig struktur i vår data och gav oss en bättre 
chans att hitta, navigera och plocka ut citat till våra teman under resultatet,  även vid ett senare 
tillfälle (Fejes & Thornberg, 2015). Detta tack vare att våra teman kopplats ihop med 
textsegmenten som de passade in på med en färg, vilket gav oss chansen att på ett 
överskådligt sätt kunna hitta de teman vi sökte i vårt material. Planen med den tematisering vi 
gjort var för att enklare kunna strukturera upp eller modellera (som Fejes och Thornberg 
(2015) skulle kalla det) resultat och analys och i slutändan kunna applicera de teoretiska 
resonemang i analysen och förklara hur saker ting hänger samman. 
 

5.7 Etiska överväganden 
De etiska överväganden och regler som denna studie har utgått ifrån är informerat samtycke, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska regler som använts i arbetet har 
härstammat från Kvale och Brinkmann (2014). De hävdar att dessa förhållningssätt är regler 
som en forskare bör applicera genomgående i sin forskning vid genomförandet av en 
kvalitativ intervju (ibid). Delar av de etiska överväganden vi använt oss av härstammar även 
från Uppsala Universitet som försett oss med ett samtyckesformulär som respondenten läste 
och skrev på innan intervjuns start. Detta formulär belyser flertalet etiska regler som 
respondenten behöver vara medveten om. 
 

5.7.1 Informerat samtycke 

Innan varje intervju påbörjades redogjordes intervjuns upplägg för respondenten. Vi tog även 
tid för att förklara undersökningens allmänna syfte och varför vi valt att göra denna 
undersökning för respondenten. Vid denna punkt visade vi även respondenten det 
samtyckerformulär som universitetet lämnat oss. I samtyckesformuläret blir respondenten 
informerad vilken roll och rättigheter denne har i studien, där bland annat deras frivilliga 
deltagande lyfts fram, att de när som helst kan avbryta intervjun utan några konsekvenser och 
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att uppgifterna som de lämnar oss endast är ämnade att användas för vår undersökning och 
inget annat. Respondenten fick även vid denna punkt reda på att studien endast kommer att 
användas vid seminarier och publiceras på universitetets portal DIVA. I detta formulär fick 
även respondenten godkänna att det är okej att bli inspelad och att alla uppgifter respondenten 
lämnar kommer att anonymiseras. Vi klargjorde även att samtalet spelas in i syfte för att 
kunna bearbeta materialet och för att underlätta transkribering. Respondenten fick även veta 
att det inspelade materialet raderas efter användning. Efter att respondenten i fråga skrivit 
under samtyckesformuläret fortsatte vi med att förtydliga att det är respondentens erfarenheter 
och upplevelser som vi är intresserade av samt att det varken finns några rätt eller fel i svaren 
de anger. Vi påpekade även att om eventuella missförstånd uppstår eller om samtalet börjar 
glida ur kontext agerar vi och ingriper för att tydliggöra och hålla samtalet i rätt riktning. 

 

5.7.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

De deltagande repsondenterna blev informerade om att alla uppgifter som respondenten 
lämnat oss under intervjuerna kommer i arbetet att redovisas anonymt och att de istället för 
namn representeras som respondent (R) 1, 2, 3, 4, o.s.v. i texten. Vi informerade även att varje 
respondent kommer att beskrivas i studien i form av en kort redovisning av deras bakgrund 
för läsarens och studiens skull. I denna bakgrund kommer ingen avslöjande information heller 
att redovisas då begrepp eller information som kan avslöja respondentens identitet har ersatts 
eller dolts. Exempel på avslöjande information som vi har dolt eller ersatt är datum, namn på 
respondenter, när respondenter angett namn vid olika exempel har namnen bytts ut, namn på 
organisationer och företag har också dolts. Vi har även dolt direkta arbetsroller som avslöjar 
information samt att vi på alla vis dolt alla kopplingar som kan göras till sporten som utövas 
genom att aldrig använda oss av termer  direkt förknippade med sporten.  
Uppgifterna som respondenterna har lämnat oss är så konfidentiella och så anonyma som 
möjligt i hela studien, och på så sätt försäkrar vi dem om att uppgifterna de lämnar aldrig 
avslöjar någonting om personen i fråga. Föreningen vi undersöker inkluderas även i detta då 
vi i uppsatsen aldrig använder oss av deras egentliga namn eller avslöjande information. 
Uppgifterna som föreningen eller respondenterna lämnar oss kommer aldrig att användas eller 
lånas ut för annat bruk. Denna information delger vi respondenterna för att försäkra om att 
deras identiteter är skyddade under intervjun och i arbetet. 

 
5.8 Avgränsning 
Då vi har begränsad tid för utförandet av detta arbete har vissa avgränsningar tvingats fram. 
Tidsomfattningen påverkade arbetet på flera plan. Delvis genom att vi bara valde att inrikta 
oss på en förening istället för att göra en jämförelsestudie av två föreningar som från början 
var planerat samt att frågeställningarna och antalet intervjuer vi genomför limiterats till ett 
färre antal. Tidsbristen gjorde även att vi valde att helt utesluta föreningens omfattande 
rekryteringsarbete och endast fokuserade kring området ungdomars fortsatta idrottande i 
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klubben samt undersöka yttre faktorer som påverkar motivationen. Dessutom har vi valt att 
inte göra en uppdelning mellan könen då vi inte anser att det är tillräckligt relevant för vår 
studie. Dessa val stärks även då vi haft tillgång till ett större kontaktnät och tillgänglighet till 
respondenter i den förening som vi tillslut valde att undersöka. Vi har valt att fokusera på yttre 
faktorer som påverkar ungdomars motivation, självkänsla och engagemang. 
 

5.9 Validitet & reliabilitet 
Vanligtvis förknippas validitet generellt med att undersökningen mäter det som avses att 
mätas (Kvale & Brinkmann, 2014).  Patel och Davidson (2011) nämner att validitet i en 
kvalitativ studie mer handlar om hur väl forskningsprocessen redovisats och framställs än hur 
själva insamlingen av data har skett, de hävdar dock även att validiteten i ett kvalitativt arbete 
är svår att garantera då varje forskningsprocess är unik. Kvale och Brinkmann (2014) är inne 
på liknande spår då de anser att validitet handlar om hantverksskickligheten hos intervjuaren. 
För denna studie har validiteten försäkrats då vi metodologiskt valt tillvägagångssätt och 
undersökningsindivider i relation till det syfte som formulerats. Syftet styr oss mot att ta del 
av både föreningen och föräldrarnas upplevelser med hjälp av intervjuer för att belysa de yttre 
faktorerna som påverkar ungdomars motivation, engagemang och intresse. På detta vis 
försäkrar vi oss om att vår data svarar mot studiens utnämnda syfte och därför blir tillförlitligt 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Vid tillverkningen av vår intervjuguide har noggranhet 
eftersträvats då vi har formulerat frågorna med en tydlig anknytning till de områden och det 
syfte som vi vill undersöka (ibid). Vi har tillverkat två olika intervjuguider för att kunna 
belysa de två perspektiv som genomsyrar studien samt för att enklare kunna analysera och 
göra relevanta tolkningar från empirin. Under transkriberingsarbetet så har vi transkriberat 
språket på den nivå som det uttalats under intervjun för att intervjuupplevelsen fortfarande ska 
kännas av i texten (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har endast plockat bort överflödiga 
felsägningar och övrigt talspråk som “eh” “öh” “hmm” för att underlätta bearbetningen och 
analys av data utan att påverka datamaterialet. 
 
Då denna kvalitativa studie fokuserar på en kontextuell och unik situation ska de 
beskrivningar som ges kring kontexten bestå av täta beskrivningar, detta för att förse studien 
med resultat som kan bedömas vara möjligt att överföra till en annan miljö (Bryman 
2008).  Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att en forsknings tillförlitlighet beror på huruvida 
studiematerialet kan reproduceras med identiskt resultat. När det gäller kvalitativa intervjuer 
läggs tillförlitlighetens fokus på hur intervjun utspelar sig. Vi har därför gjort ett försök till att 
öka studiens tillförlitlighet genom att genomgående förhålla oss till de kvalifikationer som 
Kvale och Brinkmann (2014) anser att en god intervjuare bör ha. Vi har genomgående för vår 
studie och våra intervjuer upprätthållit en stor kunskap om ämnet vi undersökt för att kunna 
svara på eventuella frågor från respondenter och för att få en större förståelse om ämnet för att 
enklare göra kopplingar under intervjuns gång. Vi har strävat efter att vara strukturerade och 
tydliga i våra beskrivningar av ämnet för våra respondenter och i vår intervjuguide, vi har 
ständigt varit vänliga och öppna gentemot våra respondenter utan att vilseledas från ämnet. 
Vår intervjuguide bestod mestadels av öppna frågor för att fånga möjligheten till följdfrågor 
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och exempel för att i sin tur ge intervjupersonen full möjlighet att leverera sin egen upplevelse 
(ibid). 
 

5.10 Generaliserbarhet 
Denna studie ämnar inte ge någon universell förklaring för ett fenomen eller frambringa 
någon ny teori för hur motivation för ungdomar uppnås på bästa sätt. Vi använder oss inte 
heller av någon som helst mätbar data eller information som kan användas till att representera 
en hel population. Studien ämnar endast ge en ökad förståelse om hur föräldrar och 
föreningen upplever fenomenet motivation och yttre påverkan på motivationen samt ge en 
inblick i några faktorer som kan påverka att ungdomars fortsatta idrottande. Strävan efter att 
uppnå statistisk generaliserbarhet som en kvantitativ studie ofta eftersträvar är därför inte 
aktuellt då studien är av kvalitativt art (Bryman, 2008).  
 
Den data vi samlat ihop och redovisat är hämtad från samma organisation och därför blir 
personerna som vi intervjuat representativa för just den här föreningen. Ändamålet med vårt 
resultat är sålunda att ge en tydlig beskrivning hur begreppet motivation och därmed fortsatt 
idrottande ser ut på just den här föreningen. Detta i hopp om att andra liknande 
idrottsföreningar ska kunna jämföra sig med denna organisation och ta efter, eller använda sig 
av liknande metoder i en kontext som liknar denna organisation (Bryman 2008). Sättet som 
denna förening arbetar med ungdomar skulle mycket väl kunna fungera i andra organisationer 
och idrottsklubbar vilket vår studie också strävar efter att redovisa. 
 

5.11 Reflektioner för metoden 
Efter att ha slutfört detta arbete finns det några punkter som vi i efterhand skulle kunna gjort 
annorlunda i vår metod. Denna studie har angripits som en vanlig kvalitativ forskningsstudie 
trots att studien endast fokuserat på en organisation. Hade tidsramen för arbetet varit längre 
hade vi valt att göra denna studie till en full fjättrad fallstudie. Vi såg över hur metoden för en 
fallstudie såg ut men insåg att vår kunskap var för låg kring området och vi gjorde 
bedömningen att det skulle bli en alldeles för stor utmaning för oss att anta med tanke på 
tidsbegränsningen. Därför valde vi istället att angripa studien med mer ordinära kvalitativa 
forskningsmetoder. Om detta val påverkat studiens resultat eller inte vill vi inte uttala oss om 
då vi fortfarande lyckats framställa resultat som svarar på vårt syfte och frågeställningar. I 
övrigt är vi väldigt nöjda med vår metodik för detta arbete. 
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6.0 Resultat och Analys 
I vår bearbetning av data har vissa teman vuxit fram i syfte att underlätta förståelsen av vårt 
resultat. Resultatet består av två stycken huvudteman som både speglar respondenternas 
utsagor samt studiens frågeställningar, dessa teman är motivation och självkänsla. Följande 
har vi sedan delat in våra huvudteman i underkategorier som redovisas nedan. Dessa teman 
visar på hur motivation och självkänsla hänger samman med ungdomars fortsatta idrottande 
och tematiseringen ämnar underlätta och utöka förståelsen kring forskningsfenomenet. 
 
Underkategorierna har skapats för att på ett djupare plan redovisa de centrala faktorerna som 
påverkar självkänsla, motivation samt det fortsatta idrottandet. Dessa underkategorier är 
följande: 
 
Del 1. Motivation; (1) Varför ungdomar fortsätter idrotta, (2) Ledarens centrala roll, 
(3) Den progressiva utvecklingen 
Denna del utgör att besvara studiens första frågeställning: Vad anser föräldrar och förening 
påverkar ungdomars motivation inom idrotten och vilka faktorer anses vara centrala för ett 
fortsatt idrottande i denna förening?  
 
Del 2. Självkänsla; (1) Förening som skola för motgångar och framgångar, (2) Yttre 
faktorers effekt på ungdomars självkänsla. 
Denna del utgör att besvara studiens andra frågeställning: Vad anser föräldrar och förening är 
påverkande faktorer för ungdomars självkänsla inom idrotten i denna förening? 
 
I följande kapitel kommer vi genomgående att presentera resultat i form av citat från våra 
respondenter och sedan kommer teori att direkt att appliceras och analyseras i flödande text. 
 
 

6.1 Beskrivning av respondenter 
Innan vi presenterar resultatet kommer vi i detta avsnitt ge läsaren en överblick av de 
respondenter som vår empiri baseras på genom en kort beskrivning. Detta för att läsaren 
enklare ska förstå de kontextuella delarna som vår empiri berör samt för att läsaren ska skapa 
en förståelse kring vikten av respondenternas utsagor då deras kompetens inom området är 
omfattande och värdefull. 

6.1.1 Respondenter – förening 

Respondenterna kommer i denna studie benämnas med ett ”R” följt av respektive siffra. 
 
Respondent 1, R1 
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Respondent 1 är ungdomstränare och ungdomsansvarig i klubben. R1 har varit en drivande 
kraft i klubben och har haft det yttersta ansvaret för att utbygga verksamheten från sina 70 
medlemmar till dagens siffra på ca 600 spelare. Ungdomsansvaret R1 har inkluderar 
administrativ samordning av tränarkåren och av hela ungdoms verksamheten. I dessa 
arbetsroller ingår även att se till att det finns tränare på plats på varje träning, utveckla och 
komma på med nya idéer angående tränare, arbetsrutiner, gruppindelningar, träningsrutiner, 
spelarutveckling samt att anta nya projekt och hitta nya drivkrafter i organisationen. 
 
Respondent 2, R2 
Respondent 2 är en utbildad beteendevetare som jobbar som ungdomstränare och 
projektansvarig i klubben. Han har spelat i klubben sedan lång tid och har tävlat både på 
elitnivå och ungdomsnivå. Karriären fortsatte med att arbeta som tränare i klubben och nu 
idag är han anställd som projektledare och tränare. Utöver det hanterar även R2 rekrytering av 
nya elever och diverse tränarjobb. Han jobbar främst med elever som är mellan 7 och 12 år. 
 
Respondent 3, R3 
Respondent 3 är framförallt tränare i klubben och jobbar mestadels med ungdomar. R3 har 
jobbat med allt från 6-års grupper ända upp till vuxenkurser, R3 har en bred erfarenhet av 
verksamheten. R3 har även jobbat med administrativt arbete i klubben och har tillsammans 
med sina kollegor drivit ett stort ansvar kring de olika läger som klubben anordnat. Han är 
även tränaransvarig i en annan klubb och blev redan vid 15 års ålder ungdomstränare där han 
snabbt fångade upp ett intresse för träningsupplägg och pedagogiska inslag.  
 
Respondent 4, R4 
Respondent 4 är tränare i klubben och har spelat aktivt sedan 15 års ålder. R4 jobbar 
framförallt med ungdomsgrupper och tonårsgrupper där fokus ligger på att vara en 
pedagogiskt undervisande tränare. R4s tränaregenskaper har influerats av både R1 och R2s 
tränaregenskaper då han instruerats av dem båda.  

 

6.1.2 Respondenter - föräldrar 

Respondent 5, R5 
Respondent 4 är mamma till två barn som håller på med olika typer av idrottutövning på 
väldigt olika nivå. Hon jobbar inom universitet med forskning och utbildning. Hon är utbildad 
sjukgymnast och jobbar mycket med motivation gentemot sina patienter. Hon har varit aktiv i 
föreningen i snart 5 år sedan dottern började spela i klubben. I intervjun berättar R4 för oss 
om sin dotter som är en ung elitidrottare, samt sin son som är motionsidrottare. Dottern är en 
av de mest lovande atleterna i klubbens ungdomsarsenal och är därför ett väldigt intressant 
ämne kring studien. 
 
Respondent 6, R6, 
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Respondent 5 är mamma till två barn som är aktiva i klubben, de spelar och tävlar på 
ungdoms elitnivå. Hennes barn fångade upp sitt intresse för klubben då deras dagis blev 
bjudna att komma och spela. Därefter började de spela på söndagar. Efter det har familjen 
varit aktiva i klubben i cirka 11 år. I nuläget är R5 anställd i föreningens organisation sedan 5 
år tillbaka och jobbar med ekonomi och administrativa områden för klubben. Arbetet är dock 
inte direkt relaterat till ungdomsorganisationen, därför fick R5 vara med och representera 
föräldraperspektiv istället för ett föreningperspektiv. 
 
Respondent 7, R7 
Respondent 6 är mamma till en tjej som tränat i klubben en kortare tid. Hennes dotter var 
aktiv i cirka 3 år innan hon slutade då hennes andra idrottsliga intresse tog över tidsmässigt. 
Hon började spela då hennes klass var med på en skoltävling som föreningen anordnat, 
hennes klass vann och därefter började hon och en kompis att spela. R6 har varit i kontakt 
med föreningen och talar om att dottern förmodligen kommer att komma tillbaka till 
föreningen inom sinom tid. 
 

6.2 Del 1. Motivation 
Motivationen är det som får oss människor att vara drivna till att göra någonting och är 
grunden till våra handlingar (Madsen, 1970). För idrottande ungdomar skulle motivationen i 
grunden kunna vara intresset av att gå på sina idrottsträningar och känna ett driv till att vara 
sportsligt aktiv. Anledningarna bakom motivationen och drivkraften kan dock skilja sig för 
barnen då alla är på olika nivå och har olika intressen, behov och känslor. Någon kan bli 
motiverad på grund av det är kul att spela, medan någon annan bara vill utvecklas och bli 
bättre på sporten medan en tredje kanske vill tävla på elitnivå. Eller så kanske en ungdom 
känner en strävan efter att bevisa sitt värde för en signifikant andre. Det finns ett stort område 
kring vad som påverkar ungdomars motivation. Vi vill därför i detta avsnitt redovisa några av 
de faktorer som vi uppfattar påverkar motivation hos ungdomar och hur detta kan påverka det 
fortsatta idrottandet. Detta redovisar vi med hjälp av den data som insamlats från 
organisationen vi studerat samt den teori som vi anser återspeglar empirin vi hittat. För att 
belysa motivationen kring idrotten har vi valt att dela upp fenomenet i tre kategorier. Dessa är 
Varför ungdomar fortsätter idrotta, Ledarens centrala roll och Den progressiva utvecklingen. 

 

6.2.1 Varför ungdomar fortsätter idrotta 

När vi analyserade transkriberingarna från intervjuerna noterade vi att samtliga respondenter 
(både från föreningen och föräldrar) genomgående gav liknande svar kring deras upplevelser 
om vilka faktorer som får ungdomarna att fortsätta vara aktiva i sin idrott. Svaren mynnade 
förvisso ut mot olika ändamål men det fanns några grundläggande orsaker som alla var 
överens om.  Samtliga nämnde att sociala faktorer som att ha roligt, träffa vänner, upplevd 
gemenskap, uppmärksamhet eller tillhörighet var grundläggande faktorer till varför fysisk 
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aktivitet fortsätter i unga år. I denna del vill vi plocka ut och redovisa de starkaste utsagorna 
från några av respondenterna för att sedan direkt koppla samman de med relevant teori. Detta 
i syfte att besvara frågeställning 1 som berör vilka faktorer som upplevs vara centrala för 
barns fortsatta idrottande. 
Respondent 1 hävdar i citatet nedan att gemenskap och tillhörighet är den största orsaken till 
att ungdomar idrottar och att identitetsskapande bidrar till fortsatt idrottande. 
 

Det är nog gemenskap, tillhörighet tror jag, en del fattar tycke för idrotten genom 
kompisar. Idrottsföreningslivet engagerar och binder på något sätt upp en identitet. 
Det tror jag man stannar kvar länge för, just för att man hittar någonstans där man 
är någon. 
- Respondent 1, förening 
 

Respondent 3 är inne på liknande spår där han påpekar att behovet av gemenskap och 
uppmärksamhet är två stora faktorer till ungdomars fortsatta idrottande. 
 

Jag tror det handlar mycket om gemenskap och om att ungdomarna söker en 
uppmärksamhet. Alltså att man får en slags bekräftelse, att man blir sedd, och som 
barn har man ett stort uppmärksamhets behov, man vill bli sedd och uppskattad 
såklart. - Respondent 3, förening 
 

Respondent 2 påpekar även vikten av sociala faktorer som en bidragande faktor till fortsatt 
idrottande. 
 

...socialt är det viktiga när dom är yngre, när dom blir äldre då tror jag dom sätter 
egna mål med vad de vill uppnå med sin träning.  - Respondent 2, förening 
 

Baserat på de citat ovan ser vi en möjlig koppling till en av de modeller som redovisades i 
vårt teoretiska ramverk. Scanlan och Simons (1992) “sport commitment model” nämner fem 
olika faktorer till varför barn och ungdomar fortsätter med sin idrott varav två av dessa 
faktorer specifikt kommer att användas för denna analys. De två faktorer som kommer att 
användas här är “idrottsnöje” och “möjliga konsekvenser”. 
 
Den fjärde faktorn i modellen “möjliga konsekvenser” menar att individens behov av sociala 
faktorer, utveckling i idrotten samt uppskattning från signifikanta andra endast kan uppfyllas 
om individen fortsätter med sitt aktiva deltagande. Om en idrottande ungdom slutar med sitt 
utövande mister individen möjligheten till att uppfylla dessa behov vilket kan leda till 
negativa konsekvenser. De förlorar bland annat sin idrottsliga utveckling, sitt sociala nätverk 
samt den uppskattning de fått från signifikanta andra inom idrottsutövandet. Dessa tre sociala 
faktorer kan tänkas vara mycket viktiga för en ungdom då andra sociala sammanhang kan 
misslyckas med att tillfredsställa det behovet för ungdomen. 
 
Behoven verkar följaktligen endast kunna tillfredsställas om individen fortsätter med sin 
aktivitet. Ungdomens behov efter uppmärksamhet från signifikanta andra eller dess behov 
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efter utveckling kan alltså endast tillfredsställas om individen fortsätter med idrotten. Den 
gemenskap och bekräftelse som både R1 och R3 talar om samt ungdomarnas uppmärksamhets 
behov som R3 nämner är båda exempel på de typer av sociala behov som modellen berör. 
Skulle ungdomen i föreningen sluta med sin idrottsliga aktivitet kommer den gemenskap och 
uppmärksamhet som ungdomen endast kan erhålla från föreningen inte tillfredsställas. Detta 
anser vi vara ett bidragande svar till studiens första frågeställning då gemenskap, utveckling 
och de sociala behov tyder på ökad motivation och fortsatt idrottande. R4 var inne på liknande 
spår i nedanstående citat. 
 

...många som spelar här har vänner som också spelar, spelar många av vännerna 
finns det ju en slags drivkraft att vara kvar för att inte hamna utanför också. Skulle 
personen sluta förlorar den ju kanske en viss kontakt med sina vänner.  
- Respondent 4, förening 
 

Utifrån R4s uttalande gör vi tolkningen att en ungdom som har vänner som idrottar i 
föreningen också har ett stort behov av bekräftelse kring sociala faktorer då ungdomen inte 
vill hamna utanför. Om denna person skulle välja att sluta med sin idrott skulle ungdomen för 
det första möjligtvis känna sig utanför då hen förlorar ett socialt behov, för det andra förlorar 
även ungdomen samtidigt sin idrottsliga utveckling då idrottandet upphör och sist men inte 
minst förlorar ungdomen även möjligheten till uppmärksamhet från signifikanta andra då 
ungdomen slutar. Problematiken med att eleven slutar med sin idrott är att hen riskerar att inte 
kunna tillfredsställa behovet någon annanstans. Ungdomen kanske inte har speciellt många 
vänner utanför idrotten och kanske inte har möjlighet att få uppmärksamhet av signifikanta 
andra utöver idrotten. Ett sådant scenario kan resultera i ett lägre intag av social 
tillfredsställelse, såsom gemenskap och uppmärksamhet vilket i sin tur kan leda till obehag 
eller till en negativ upplevelse. Om ungdomen trots allt tycker att idrottsaktiviteten är rolig 
och att dessa sociala faktorer uppfylls och får personen att känna sig bekväm så kommer 
ungdomen förmodligen att fortsätta med sin idrott. Det vi vill komma fram till med detta är att 
de sociala faktorer som gemenskap, uppmärksamhet, identitetsskapande och bekräftelse som 
ungdomarna faktiskt får hos föreningen kan anses vara starka dragplåster till att ungdomar i 
tidig ålder fortsätter med sitt idrottande vilket också belyser svaret på studiens första 
frågeställning. 
 
Den första faktorn från Scanlan och Simons (1992) “sport commitment model” som också 
belyser orsaker till att ungdomar fortsätter idrotta är idrottsnöje. Idrottsnöje innebär att 
positiva idrottserfarenheter förknippas med känslan att ha roligt och att tycka om idrotten. Om 
nöjet för idrotten ökar så blir även motivationen starkare. Flera respondenter indikerar på att 
ungdomar som tycker att idrotten är rolig blir motiverade till att fortsätta med sin idrott. Vi 
lyfter här de mest tydliga utsagorna kring ett uppvisat idrottsnöje. 
 
R6 förklarar i nedanstående citat att ungdomen behöver hitta någonting i idrotten som gör så 
att idrotten förblir rolig. Utveckling och mål pekas ut som anledningar till att fortsätta. 
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Ja men det är ju att hitta något som gör att det fortsätter att vara kul, och att man 
känner att fortfarande utvecklas och går framåt och hittar mål för sig själv.  
- Respondent 6, förälder 
 

Att R6 just nämner utveckling och mål är intressant då faktorn idrottsnöje faktiskt belyser 
positiva idrottserfarenheter. Att utvecklas eller att nå ett mål tolkar vi som en positiv 
idrottserfarenhet. Enligt Scanlan och Simons (1992) så förknippas en positiv idrottsupplevelse 
med ökad motivation då sporten uppfattas som rolig, och ökar motivationen ökar därmed 
också chansen att ungdomen fortsätter med sin idrott. I citatet nedan tolkar vi föräldrars och 
förenings uppfattning om att utveckling inom sporten och arbetet efter att nå ett mål kan vara 
positiva idrottserfarenheter och bidra till att ungdomen tycker om att idrotta. Om då nöjet för 
att idrotta ökar bidrar det i sin tur till att motivationen blir starkare och att ungdomen fortsätter 
med sin idrott. 
 

...sen är det många som fortsätter med sporten för att de tycker sporten är kul, det är 
nog för att de känner att de uppnår någonting, de blir uppmärksammade och känner 
att “jag kan det här”, “jag är duktig på det här. 
 - Respondent 2, förening 
 
...jag tror att ungdomarna måste känna att de har roligt och att de trivs i sporten för 
att de ska fortsätta idrotta, att de även utvecklas och känner att de uppnår någon 
sorts framgång bidrar nog också 
 - Respondent 4, förening 
 

Detta blir minst lika intressant i R2 och R4s citat ovan där de talar om att ungdomar fortsätter 
med sporten för att de tycker idrotten är rolig men även att de uppnår någonting, att de kan 
känna att de har en viss kompetens inom idrotten. Att de känner att de har en viss kompetens 
inom sporten de utövar samt tycker att det är roligt med idrott kan vi tolka som en positiv 
idrottserfarenhet och därmed även hänvisa ytterligare till Scanlan och Simons (1992) Sport 
commitment models första faktor “Idrottsnöje”. Den positiva upplevelsen inom sporten 
tillsammans med det faktum att utövandet tillfredsställer ett behov leder till att ungdomen är 
fortsatt nöjd med sin idrott, vilket är bidragande faktorer till att motivationen består och att 
ungdomen fortsätter med sin idrott. Detta verkar således även vara ett direkt svar till studiens 
första frågeställning. 

 

6.2.2 Ledarens centrala roll 

En återkommande faktor som upptäcktes under analysen av vårt material var att 
respondenterna vid flera tillfällen nämnde ledaren som en central påverkan för barnens 
motivation i sitt idrottande. Detta framkom framförallt i respondenternas svar om vad som var 
den viktigaste faktorn till att ungdomar fortsätter idrotta. 
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Det är väl såklart kompisarna. Sen är det ju tränaren också. 
- Respondent 7, förälder 
 
Jag skulle säga att den viktigaste faktorn är ledaren. 
- Respondent 2, förening 
Jag tror att en bra tränare är viktigt för att barn ska tycka att det är roligt 
- Respondent 4, förening 
 

Flera respondenter (både förening och föräldrar) indikerar på att en elev som leds av en 
oengagerad tränare snabbt riskerar att bli omotiverad. En ungdom som upplever en stagnerad 
utveckling kan uppfatta sina träningar som tråkiga och kan därför välja att sluta med sin 
fysiska aktivitet. Ledaren har således en central roll i barnens fysiska utveckling och 
färdigheter, men också för de ska uppleva idrotten som rolig och värdefull. I detta avsnitt 
tänker vi därför redovisa de olika utsagor respondenterna gett oss kring ledarens roll för 
motivation för ungdomarna. Vi kommer att angripa detta med hjälp av att applicera teori från 
Vygotskijs (2001)  proximala utvecklingszon och Harters (1981) competence motivation 
theory. 
 
R1 belyser i nedanstående citat att engagemang från en tränare eller ledare är ytterst viktigt 
för att få en ungdom att fortsätta med sin träning och för att upprätthålla motivationen hos 
ungdomen. 
 

...dom vill ju visa upp det och få någon slags bekräftelse och jag tror att engagemang 
från tränaren är det som får dem att komma tillbaka måndag efter måndag eller 
tisdag efter tisdag.  - Respondent 1, förening 
 

R1:s citat ovan visar även på att någon form av bekräftelse i att elevernas utveckling eller 
idrottsutövande också är en faktor till vad som kanske driver ungdomar till att fortsätta idrotta, 
och att avsaknaden av denna bekräftelse och engagemang från en ledare kan leda till att en 
ungdom blir omotiverad och kanske inte fortsätter med sin idrott. 
 
Vidare belyser R5 hur viktigt det är med utbildade tränare, både inom området, men också 
rent pedagogiskt. 
 

Precis samma sak som på en institution där professorerna redovisar redan i termin 1, 
på samma sätt ska väldigt duktiga tränare undervisa våra första barn som kommer 
också. - Respondent 5, förälder 
 

R5 förklarade i intervjun att även små barn bör ha en väl utbildad tränare, inte bara en snäll 
förälder som är med och leker på deras träningar. På så sätt menar respondenten att man kan 
höja kvalitén på träningen. Detta påverkar också chansen till ökad motivation och fortsatt 
idrottande bland barnen. 
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Vygotskij (2001) belyser i sin teori att en “kompetent” individ är central för att en “icke 
kompetent” individ ska kunna lära- och sedan utveckla sig. Ett barn kan endast utvecklas till 
en viss nivå, därefter krävs det att en mer kompetent individ lär barnet ytterligare. Detta 
innebär att ett barns utveckling är beroende av en mer kompetent individ för att fortsatt 
utveckling ska kunna ske. Denna teori har en tydlig koppling till ungdomsidrotten då en 
tränare eller ledare representerar den “kompetenta” individen, och ungdomen representerar 
den “icke kompetenta” individen. Utan tränaren så kan ungdomar inte åstadkomma ytterligare 
kunskap kring idrotten, och om ungdomarna inte lär sig så stagnerar deras 
kunskapsutveckling, stagnerar deras kunskapsutveckling så blir de omotiverade. Vygotskij 
betonar även vikten av det sociokulturella lärandet vilket indikerar på att språket är helt 
grundläggande i samspelet mellan läraren och eleven (Vygotskij, 2001). Detta betyder att en 
tränare som besitter ovärderliga färdigheter inom någon viss idrott fortfarande kan vara 
begränsad i sitt lärande på grund av bristande språkkunskaper, såväl som en individ med 
begränsade kunskaper inom någon typ av idrott kan vara en utmärkt tränare på grund av 
fenomenala pedagogiska kunskaper. Den pedagogiska dialogen mellan lärare och elev är 
följaktligen minst lika värdefull som färdigheterna inom utövandet för att behålla elevernas 
motivation och i sin tur fortsatta med sitt idrottande. Därmed är en tränare som besitter både 
pedagogiska färdigheter och kunskaper inom idrottsutövandet ett ultimat val med tanke på 
Vygotskijs teori och därmed också ett bidragande svar till studiens första frågeställning. 
 
Detta bekräftar R2 i nedanstående citat: 
 

...vi har ju ledare som inte är speciellt bra rent tekniskt, men som har ett fantastiskt 
driv i sitt ledarskap och ändå får barnen med sig och att barnen vill stanna kvar i 
gruppen. - Respondent 2, förening 
 

Vidare menar några av respondenterna att ledaren har ytterligare ansvar att engagera sig i alla 
barnens utveckling inom gruppen, blir någon glömd så ökar risken att denne person tappar 
motivationen. R6 som har sitt barn på föreningen menar att det är viktigt att tränaren ser- och 
motiverar alla. 
 

...och det är också en viktig roll tränare har, just att främja att barnen som är i deras 
grupp känner sig starka och uppmärksammade  - Respondent 6, förälder 
 

Harter (1981) menar att barn vill visa sig kompetenta för sina signifikanta andra, vilket i detta 
fall kan vara ledare eller föräldrar. För att kunna visa sin kompetens är det lika viktigt att det 
finns någon som också uppmärksammar den, exempelvis i form av beröm eller positiv 
respons. För att maximera motivationen inom gruppen är det också viktigt att ledaren fördelar 
sin uppmärksamhet till samtliga så att ingen blir glömd, vilket många gånger kan vara en 
utmaning. Att engagera sig i varje barns utveckling är därför centralt, både i bra och dåliga 
prestationer. 
 
Att uppmärksamma alla elever och ge samtliga beröm är någonting som föreningen jobbar 
hårt med vilket belys i nedanstående citat från R1: 
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Är dom här ska dom ha en timme med mig, dom ska ha en timme (aktivitet) med mig 
och om dom bara är här en gång i veckan så ska dom veta att jag engagerar mig för 
varenda elev. Där har vi ju en grej alla ledare kör med, varje barn ska höra sitt namn 
i positiv bemärkelse minst en gång. - Respondent 1, förening 
 

När en elev gör något bra är det viktigt att ledaren uppmuntrar detta, exempelvis genom att ge 
beröm. När något går dåligt så är det ledarens ansvar att uppmuntra sin elev och förklara hur 
den ska göra istället. På så vis får eleven en positiv upplevelse i sin prestation, vilket Harter 
(1981) anser är en central faktor till motivation och i sin tur att ungdomar fortsätter med sin 
idrott. Oavsett så har alltså ledarna i föreningen en viktig roll för ungdomarna, skulle de inte 
ge denna uppmärksamhet eller positiva feedback som ungdomen behöver så riskerar 
föreningen att förlora sina elever. Därför blir ledarens roll och fortsatta engagemang gentemot 
sina elever en viktig faktor för ungdomarnas motivation och fortsatta idrottande. Med detta 
sagt har vi besvarat föreningens påverkan på ungdomars motivation inom idrotten samt 
påvisat faktorer som bidrar till fortsatt idrottande i denna förening som efterfrågas i första 
frågeställningen. 
 

6.2.3 Den progressiva utvecklingen 

I denna kategori har vi valt att undersöka om det finns en koppling mellan den individuella 
utvecklingen och motivation inom ungdomsidrotten utifrån föräldrarnas och föreningens 
upplevelser. Här har vi valt ut ett mönster som vi ansåg blev tydligt när vi analyserade vårt 
material. Möjligheten till att kunna utveckla sig i sin egen takt var något som samtliga 
respondenter tycktes vara eniga om, vilket också förtydligades när vi analyserade materialet. 
Att möjligheten till utveckling har en generell påverkan på individens motivation verkar det 
inte finnas något tvivel om, detsamma verkar gälla när det kommer till ungdomars motivation 
inom idrott. Barn ska erbjudas möjligheten till utveckling i sin egen takt och kräver därför 
olika nivåer i sin träning, vilket är ledarnas ansvar. Den här organisationen har ett så kallat 
“öppet system” vilket innebär att eleverna är grupperade utefter sina färdigheter och 
ambitioner, vilket respondent 2 förtydligar i citatet nedan. 

 
Sedan jobbar vi mycket med att kunna ge eleverna utveckling. Systemet vi använder 
oss av är uppbyggt på “idrottskola”, sen finns det tävlingsgrupp, sen kan man gå 
upp till elit och senior o.s.v. - Respondent 2, förening 
 

R2 fortsatte berätta att deras organisation erbjuder en lagom nivå oavsett vilka färdigheter 
eleven har i form av gruppindelningar. Grupperna är endast sorterade utefter elevernas 
färdigheter och ambition, och tar varken större hänsyn till ålder eller kön, vilket möjliggör 
utveckling för alla elever. Viktigt att poängtera är att detta system även erbjuder en lagom 
nivå för de elever som endast vill idrotta för nöjets- eller gemenskapens skull och som inte 
värdesätter sin personliga utveckling lika högt. Detta system är något som samtliga 
respondenter, såväl föräldrar som föreningsanställda har hyllat i våra intervjuer. Citatet nedan 
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kommer från respondent 1 som är en central figur i klubben och har jobbat med 
ungdomsgrupper inom idrott i många år, där han talar om att utveckling i grupperna är viktigt 
för ungdomarnas fortsatta motivation och känsla av att utvecklas. 
 

... det är ju inte kul för någon i hela världen att stå och stampa på samma spår 8 år i 
rad. Inte ens tre år i rad är kul, utan det måste ske någon slags stegring, någon 
progression av något slag, och sker den med ett namnbyte, fast det kan vara samma 
grupp så tror jag att eleven känner att de byter upp sig och går ytterligare ett steg 
framåt. - Respondent 1, förening 
 

Respondent 2 fortsätter med liknande åsikter: 
 

Jag anser att en människa måste ha utmaningar och utvecklingsmöjligheter för att 
ens kunna må bra och kunna vilja göra någonting. Det är därför vi har dessa olika 
grupp indelningar. Inom grupp indelningarna ger vi utvecklingsmöjligheter 
 - Respondent 2, förening 
 

Respondent 7 instämmer med att utveckling är viktigt för att hålla uppe motivationen. 
 

... en del tävlar ju för gemenskapen och en del tävlar ju för att prestera ett resultat 
och det är klart om jag ser att den här konkurrenten alltid har slagit mig, men att 
jag nu faktiskt har slagit honom eller henne, så är det klart att det motiverar att se 
den träning som man lagt ner har gett resultat. - Respondent 7, förälder 

 
Från de citat ovan kan vi se en tydlig koppling till Harters (1981)  competence motivation 
theory. Hon menar att utvecklingsaspekter är en central faktor för motivation till 
idrottsdeltagande. För att idrotten ska kunna tillfredsställa eleven är utveckling viktigt, annars 
finns det risk att individen känner att tiden som spenderas på aktiviteten är meningslös och 
inte värd att spendera tid på. En sådan insikt hos ungdomen kan riskera att utövandet byts ut 
mot någon annan aktivitet och att idrottandet upphör. Utveckling tenderar alltså vara en 
bidragande faktor till främjandet av motivation samt fortsatt idrottslig aktivitet. 
 
För att uppnå utveckling så är det helt naturligt att eleven måste acceptera utmaningar. Harter 
(1981) betonar som tidigare nämnt i sin teori att barn har en inneboende strävan att uppleva 
sig själva vara kompetenta, vilket blir tydligt när de antar utmaningar för att bevisa att de 
klarar av dem i olika situationer. Hon menar att individen upplever en positiv upplevelse i 
form av tillfredsställelse och stolthet när prestationen är lyckad, vilket också leder till fortsatt 
motivation (ibid). Detta blir desto tydligare hos yngre barn. Motsatsen gäller med en 
misslyckad prestation. Då kan individen istället uppleva en känsla av otillräcklighet vilket kan 
lägga grund till att individen inte vågar anta framtida utmaningar, vilket i sin tur kan leda till 
en negativ effekt på motivationen. 
 
Utvecklingsaspekter och utmaningar verkar således ha en stor påverkan på människans 
motivation. Därför tar Harters (1981) teori även hänsyn till socialisationsaspekter, som främst 
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tar hänsyn till signifikanta andras beteenden och påverkan jämtemot barnets strävan att visa 
sig kompetent. Ett barn som är uppfostrat med en uppmuntran av självständighet har enligt 
Harter större förmåga att anstränga sig hårdare med sina uppgifter och utmaningar för att 
bekräfta sina förmågor till sina föräldrar. 
 
Barn blir således motiverade att anta utmaningar. Men utmaningar kan också bli jobbiga eller 
för svåra att klara av, vilket respondent 3 betonar i följande citat. 
 

... man måste hitta rätt nivå på utmaningarna bara, så det inte byggs upp någon 
press i de… Att hela tiden se till att varje individ och varje spelare inser att det är 
okej att misslyckas och att det är okej att alla är olika. Individen ska hela tiden ha 
ett fokus på de individuella målen och inte jämföra sig med andra. 
 - Respondent 3, förening 
 

Detta är något som Harters (1981) competence motivation theory inte tar lika stor hänsyn till. 
Alla individer är unika och utvecklas på olika sätt och i olika takt. Utifrån Harters modell kan 
vi se att utveckling leder till motivering och att utvecklingen sker via utmaningar, men 
modellen kan inte avgöra vilka utmaningar som är passande för respektive individ. Harters 
modell kan på så sätt endast till viss del förklara hur utmaningar leder till utveckling. Därför 
anser vi att ledarens roll blir extra viktig. Varje ledares strävan bör vara att fånga upp och 
utveckla varje elev på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt kunna ha ett gott omdöme 
kring ungdomarnas förmåga och utveckling för att på bästa sätt kunna gynna ungdomarnas 
motivation till idrotten, men framför allt för att undvika stjälpa motivationen genom deras 
utmaningar. Om ledaren har en känsla för hur pass tuffa utmaningar varje elev kan utsättas för 
kan det vara en avgörande faktor för hur föreningen kan få ungdomar att fortsätta vara 
motiverade i sin idrott. Utveckling och utmaningar verkar följaktligen kunna bidra till 
främjandet av motivation om det utförs på rätt sätt anpassat efter individen. Därmed verkar 
den individuella utvecklingen vara en påverkande faktor till ungdomens fortsatta idrottande 
vilket är ett bidragande svar till den första frågeställningen. 
 

6.3 Del 2. Självkänsla 
Självkänslan påverkar oss människor på fler sätt än vad vi kanske tror. För en ungdom är 
denna påverkan desto tydligare då självkänslan kan påverkar huruvida en ungdom känner 
gentemot exempelvis idrottande. Präglas en ungdom av en upplevd negativ självkänsla kring 
sitt utövande så kommer motivationen i utövandet succesivt att minska. Precis tvärt om gäller 
en ungdom som upplever en positiv självkänsla i sitt utövande, då kommer motivationen till 
att fortsätta sitt utövande vara väldigt stark. 
 
I detta avsnitt vill vi därför redovisa hur våra respondenter anser att självkänslan faktiskt ser 
ut i hos ungdomar i idrotten och vilken effekt självkänslan kan ha på motivation och 
potentiellt fortsatt idrottande. Vi har delat upp detta område i två kategorier. Dessa är 
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Förening som skola för motgångar och framgångar och Yttre faktorers effekt på ungdomars 
självkänsla. 

 

6.3.1 Förening som skola för motgångar och framgångar 

Som vi nämnt tidigare i texten så tillhör idrotten en av vår tids största skolor när det kommer 
till fostran av våra barn (Peterson, 2011). En förening kan på många olika sätt skilja sig men 
består i huvudsak av ledare och elever, vilket bland annat liknar den akademiska skolan. 
Skillnaden är att barnen ofta befinner sig i sin förening på sin egen fritid, vilket indikerar på 
att individen har gjort ett aktivt val och upplever sin idrott som rolig och värdefull. Men 
givetvis finns det undantag då alla barn inte är där på egen vilja, vilket vi i denna studie har 
överseende med. Idrottsföreningar introducerar oftast sin aktivitet till eleven genom lek, sedan 
påbörjas en progressiv utveckling som utsätter eleven för utmaningar i syfte att lära och 
utvecklas. Utmaningarna sker oftast genom prestation och kan innebära både positiva och 
negativa upplevelser från elevens sida. Idrotten blir således en arena för både motgångar och 
framgångar för barnen vilket kan ha en bidragande påverkan på självkänslan. I detta avsnitt 
ämnar vi besvara studiens andra frågeställning då vi kommer att angripa på vilket sätt 
föräldrar och förening ser på självkänsla relaterat till idrotten, samt hur den påverkar barnens 
motivation. 

R3 berättar för oss att han har hand om en idrottsgrupp där eleverna har olika typer av 
handikapp. I citatet nedan menar han att denna grupp visar extra tydligt på hur idrotten kan 
bidra till både positiv och negativ självkänsla utefter individens prestation. 

... det är jobbigt med självkänslan när man inte träffar bollen, eller när man 
misslyckas. Men samtidigt så är det också otroligt tydligt när man väl lyckas 
och det går bra… då ger idrotten något väldigt fint till uppbyggandet av 
självkänslan. - Respondent 3, förening 

 
R3 fortsatte sedan med att berätta för oss hur viktigt det är för elevens självkänsla att få bli 
testad av idrotten, och att känslan av att faktiskt klara av något är det som räknas. 
R5 och R6 menar också på att idrotten har en stor påverkan av självkänslan. 
 

Man får känna sina begränsningar både fysiskt och psykiskt.  
- Respondent 5, förälder 
 
Känner man att man åstadkommer saker och ting, att man blir bättre så är det klart 
att självkänslan växer. 
- Respondent 6, förälder 
 

Samtliga respondenters svar indikerar på att idrotten är bra för barn och ungdomars 
självkänsla just för att den låter ungdomarna testa sina gränser på en lekfull arena. Harter 
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(1981) menar i sin teori att självkänslan på flera sätt både bidrar till individens känslomässiga 
upplevelse, men också motivationen, vilket påvisar att det finns ett sammanhang mellan dessa 
fenomen (Weiss & Ebbeck, 1996). Elevens prestation är alltså i sig inte nödvändigtvis det 
viktigaste för att barnens självkänsla ska stärkas, istället är det den positiva upplevelsen som 
är central i denna teori. Oavsett om barnen presterar bra eller dåligt så är det barnens 
uppfattning av social uppskattning och upplevd kompetens som räknas för att självkänslan ska 
stärkas, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation. 
 
Idrotten kan genom sitt engagemang i barns prestationer både hjälpa och stjälpa deras 
självförtroende beroende på hur individen uppmärksammas. En individ som presterar bra på 
träning och tävling, men som saknar positiv uppmärksamhet från signifikanta andra behöver 
nödvändigtvis inte ha ett bra självförtroende. Med detta sagt så vill vi förtydliga hur 
föreningsidrotten kan ses som en skola för barns utveckling av självkänsla och hur det vidare 
kan ge positiv effekt i andra sammanhang. R1 och R3 förtydligar detta genom sina citat 
nedanför.                          

 
...man får lära sig socialt samspel, man får lära sig att ge och ta, man får lära sig 
vinna och förlora samt motgångar och framgångar. - Respondent 2, förening 
 
Det handlar ju inte bara om att utvecklas inom sin idrott, utan även att utvecklas som 
person - Respondent 3, förening 
 

Respondent 2 berör ämnet vidare då han upplever att en stark självkänsla bidrar till att 
utmaningar tas an på ett enklare sätt jämfört om individen har en svag självkänsla. Med en 
svag självkänsla så kan en ungdoms utmaningar istället kännas jobbig och inte alls rolig, 
vilket kan vara omotiverade. 
 

Tar du dig an en utmaning med en stark självkänsla så har du en motivation för att 
klara av utmaningen eller nå målet. Har du en bra självkänsla tror jag absolut du har 
en starkare motivation till att anta utmaningar. - Respondent 2, förening 
 

Fortsättningsvis talar R2 om effekten av en svag respektive stark självkänsla: 
 

Jag tror att det kan bli så att man ser det mer som ett hinder att ta sig an utmaningar 
med en svag självkänsla, typ “aaah men det här kommer jag aldrig att klara av”. Om 
man har en bra självkänsla tar man sig an det mer positivt typ, “shit, det här kommer 
att bli svårt, men jag har ju klarat det här förut. - Respondent 2, förening 
 

Ungdomsidrotten kan följaktligen ses som en skola i syfte att stärka barns självkänsla, vilket 
kan komma att bli en stor fördel när det kommer upp i åldern då en stark självkänsla även kan 
påverka motivationen positivt. Idrottens fysiska och psykiska utmaningar är därmed en faktor 
som påverkar individens självkänsla. Men att uppleva att man får åstadkomma saker och ting, 
uppnå resultat, känna en positiv upplevelse och social uppskattning samt att känna sig 
kompetent gentemot sin omgivning är också av hög relevans för att individen ska kunna 
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stärka sin självkänsla. Dessa faktorer riktar sig mot studiens andra frågeställning kring 
idrottens påverkan på självkänslan. 
 

6.3.2 Yttre faktorers effekt på ungdomars självkänsla 

I detta avsnitt kommer vi genomgående att redovisa hur yttre faktorer kan upplevas vara en 
negativ påverkan på ungdomars självkänsla. För att beskriva en av de faktorer som 
respondenterna upplevt som orsak till motsatt effekt av motivation så redovisar vi här ett 
kortare exempel från R1. Detta tema handlar om ungdomars självkänsla och inre strävan efter 
att bekräfta sin kompetens gentemot signifikanta andra och avser att besvara studiens andra 
frågeställning hur idrotten kan påverka individens självkänsla. I följande exempel kommer vi 
belysa hur en elev sökte bekräftelse gentemot en ledare. 
 
R1 berättade för oss om en händelse där hans elev hade en sådan hög press på sig själv i en 
tävlingssituation då hon strävade efter att framstå som kompetent och duktig inför honom som 
tränare. R1 har varit tränare både i grupp och individuellt samt varit mentalt stöd för eleven i 
flera år. R1 berättade för oss att han aldrig ställt några krav på att eleven skulle prestera eller 
nå resultat, det enda krav ledaren haft är att hon ska ha en egen drivkraft och vilja att träna. 
Under tävlingen som situationen utspelades i så hade R1 varit coach för ungdomen och 
coachat i paus för att ge eleven ett vinnande tips.  Trots tränarens tips så låste sig eleven och 
levererade inte alls som hon brukar. 
 

Jag kan allt om spelet, och det taktiska rådet jag gav henne var helt korrekt. Men 
varför spelar hon så dåligt, varför misslyckas hon? Sen så testar jag att slänga in en 
helt annan människa (tränare) som jag vet inte ens är närheten lika bra coach som 
mig, som jag vet inte är lika erfaren. Då spelade hon bättre. Hon kunde inte spela när 
jag coachade. - Respondent 1, förening 
 

Vidare förklarar R1 att ungdomen hade ett behov av att bekräfta sig själv som kompetent inför 
honom vilket fick henne att låsa sig och prestera mycket sämre. R1 fick även vid ett senare 
tillfälle detta bekräftat då situationen togs upp på ett spelarsamtal med eleven. I samtalet 
berättade spelaren att hon var spänd och nervös då hon ville prestera extra mycket inför R1, 
vilket resulterade i sämre resultat. 
 
Vi tycker att detta exempel belyser det som Harters (1981) competence motivation theory 
handlar om. Att ungdomar har en inre strävan att uppfatta sig själva som kompetenta 
gentemot signifikanta andra. Eleven i fråga ville så gärna visa sig vara kompetent och duktig 
inför R1 att hennes prestation påverkades på ett negativt sätt. Lyckligtvis klarade hon sig ur 
detta då R1 kunde läsa av och ändra situationen. Om R1 däremot aldrig uppmärksammat detta 
skulle först och främst prestationen i tävlingen gått sämre och i sin tur skulle möjligtvis 
spelarens självkänsla i slutändan påverkats negativt då spelaren inte skulle uppleva sig själv 
som kompetent gentemot sin tränare, då prestationen eller elevens egna mål gentemot tränaren 
inte uppnåddes. Situationer där strävan efter att bli bekräftad styr individens prestation och 
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utveckling är således inte bra för utövaren då motivationen inte längre riktar sig mot 
individens egna mål, utan riktar sig istället mot andras mål. 
 
I följande exempel kan vi se ytterligare ett uttalande från R1 som går att koppla med Harters  
modell om självkänslans konsekvenser, denna gång då strävan efter bekräftelse av kompetens 
gentemot signifikanta andra fungerar som en direkt negativ påverkan på elevens självkänsla 
(Weiss & Ebbeck, 1996). Exemplet handlar om en situation där en förälder ställer så pass 
höga krav och förväntningar samt visar öppen besvikenhet gentemot sitt barn att eleven inte 
kan prestera alls på träning eller tävling när föräldern är närvarande. R1 förklarar i citatet 
nedan. 
 

Sen var det en förälder, han suckade högt när min elev missade. Eleven skrek åt 
honom att gå ut, så smög han bort, och sen smög han tillbaka och tittade igen. Hon 
blev helt störd, det spelade ingen roll om hon såg honom, hon visste att han var där, 
då kunde hon inte spela. - Respondent 1, förening 
 

I citatet ovan beskriver R1 en situation där en spelare utsattes för hård press av sin ena 
förälder. I intervjun tolkar vi det som att föräldern hade såpass höga krav på sin dotter att hon 
kände att hon inte kunde leva upp till sin förälders förväntningar. Varje gång spelaren gjorde 
ett misstag suckade pappan högt, vilket resulterade i att hon kände sig misslyckad i sina 
prestationer. Detta tyder på att individen upplever sig själv som icke kompetent vilket ger en 
negativ effekt på individens självkänsla, som enligt Harters modell också leder till försämrad 
motivation (Weiss & Ebbeck, 1996). 
 
Harter (1981) menar att självkänslan är en social konstruktion och som formar sig utefter hur 
individen ser på sig själv. Därför är de sociala aspekterna helt centrala i barnets motivation 
och fortsatta idrottsutövande. För att eleven ska uppnå utveckling och motivation är det också 
viktigt att eleven tror på sig själv och upplever sig som kompetent inom sitt utövande. Detta 
kan vara svårt att nå om eleven inte känner att någon annan gör det, alltså är det viktigt att 
eleven upplever sig socialt uppskattad och kompetent från sina signifikanta andra (Harters, 
1981; Weiss & Ebbeck, 1996). Denna sociala uppmärksamhet kan uppnås i form av beröm 
och positiv uppskattning från föräldrar och ledare, vilket därmed blir ett viktigt verktyg för 
elevens självkänsla och motivation. Harters två modeller ger oss en inblick hur individens 
självkänsla grundar sig av sin omgivning, vilket respondenterna i detta avseende verkar 
instämma med. Ungdomars självkänsla påverkas enligt respondenternas utsagor av sin 
omgivning i form av social uppskattning och upplevd kompetens. Beröm och positiv respons 
är således faktorer som kan ge en positiv effekt på individens självkänsla, vilket bidrar till att 
besvara studiens andra frågeställning. 
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7.0 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat och utförande med hänvisning till 
syfte och frågeställningarna. Vi kommer även att redovisa studiens bidrag och begränsningar 
följt av eventuellt fortsatt forskning. 
 

7.1 Slutsatser 
Denna studies syfte har varit att ge en beskrivning samt ökad förståelse angående faktorer 
som påverkar ungdomars fortsatta idrottande samt hur deras motivation kan påverkas av yttre 
faktorer. För att få möjligheten att besvara detta utformade vi två frågeställningar som vi 
ansåg berörde fenomenet på ett bra sätt; Vad anser föräldrar och förening påverkar barns 
motivation inom idrotten och vilka faktorer anses vara centrala för ett fortsatt idrottande i 
denna förening? Hur anser föräldrar och förening att idrotten påverkar barns självkänsla i 
denna förening? Återigen vill vi förtydliga att våra svar endast gäller upplevelser kring 
bidragande faktorer angående det berörda ämnet, vilket därmed öppnar upp för fler 
bidragande faktorer som inte tas upp i studien. 
 
Studien har i sin helhet belyst flera områden som berör och påverkar ungdomars motivation 
och fortsatta idrottande. För att besvara den första frågeställningen, vad anser föräldrar och 
förening påverkar ungdomars motivation inom idrotten och vilka faktorer anses vara centrala 
för ett fortsatt idrottande i denna förening, valde vi att urskilja tre kategorier som vi ansåg 
vara bidragande till ungdomars motivation; Varför ungdomar fortsätter idrotta, Ledarens 
centrala roll & Den progressiva utvecklingen.  Det som vi kom fram till där var att sociala 
faktorer såsom gemenskap, uppmärksamhet, identitetsskapande och bekräftelse från 
signifikanta andra samt den idrottsliga utvecklingen som ungdomarna faktiskt får hos 
föreningen kan anses vara starka dragplåster till att ungdomar i tidig ålder fortsätter med sitt 
idrottande (Hinic, 2004).  När en ungdom tillfredsställer dessa behov uppfattar vi det som att 
ungdomen är nöjd med idrotten. Vidare kom vi fram till att positiva upplevelser är helt 
centralt för att ungdomarna ska fortsätta med sin idrott. En positiv upplevelse kunde 
exempelvis vara beröm eller positiv respons från sin ledare eller förälder, vilket barnet sedan 
förknippar med lycka och upplevd kompetens (Harter, 1981). Om barnet upplever en positiv 
upplevelse ökar motivationen vilket verkar påverka ungdomens fortsatta idrottande positivt. 
Ytterligare visar studiens resultat på att utvecklingen också var central för barns fortsatta 
idrottande, vilket nästan alla respondenter var överens om. Utvecklingen som idrotten 
frambringar är således väsentlig i barnens fortsatta utövande just för att en stagnerad 
utveckling kan innebära att barnet tröttnar och uppfattar tiden spenderad på idrott som 
meningslös och inte värd att ödsla tid på (Scanlan & Simons, 1992; Hinic, 2004). Vi tolkar 
alltså att ungdomen uppfattar utveckling inom sitt utövande som en positiv upplevelse vilket 
bidrar till att ungdomen fortsätter med sin idrott. Men för att utveckling ska ske antyder vårt 
resultat på att det måste finnas en ledare som hjälper eleven på ett sakkunnigt och pedagogiskt 
sätt. Resultatet indikerar på att ledaren framförallt har två mål som bör uppfyllas i ledarskapet, 
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det första är att ledaren ska utveckla sina elever inom idrottsutövandet, det andra är att ledaren 
har ansvar att bekräfta alla sina elevers prestationer i form av beröm och positiv respons i 
syfte att eleverna ska uppleva sig som kompetenta och socialt accepterade (Vygotskij, 2001). 
Om ledaren inte tar sitt ansvar riskerar föreningen att förlora sina unga medlemmar. Därför 
blir ledarens roll och fortsatta engagemang gentemot sina elever en viktig roll för 
ungdomarnas fortsatta idrottande. Vi kom även fram till att en ledare som har språkliga och 
pedagogiska färdigheter och ett högt driv för att få med sig hela gruppen av ungdomar kan 
överträffa en ledare med ovärderliga färdigheter kring idrotten på grund av språkkunskaper 
och detta driv att motivera eleverna på träningen (ibid). 
 
Vidare och fortfarande inriktat mot studiens första frågeställning så kom vi fram till att 
föreningen kan påverka ungdomens motivation både positivt och negativt genom ledarens 
engagemang i ungdomarnas prestationer. Om en ungdom får mycket omsorg och engagemang 
från sin ledare i form av beröm och ständig feedback ökar det chansen för att ungdomen ska 
uppleva sitt utövande som roligt och värdefullt, vilket också ökar motivationen och i sin tur 
fortsatt idrottande (Harter, 1981). Den positiva upplevelsen i utövandet är helt avgörande om 
ungdomen ska fortsätta tycka om sitt idrottande. Om ledaren inte ger barnen 
uppmärksamheten som krävs upplever vi att deras utveckling kommer att stanna upp och så 
även motivationen. Upplever ungdomen att det inte längre är roligt är det helt naturligt att den 
istället söker sig efter andra alternativ som istället kan tillfredsställa samma behov (Scanlan & 
Simons, 1992). Tränaren fungerar alltså som ett styrmoment för att ungdomarna ska uppleva 
sin aktivitet som rolig och värdefull, vilket betonar vikten för att föreningar endast ska 
använda sig av duktiga och erfarenhetsberikade tränare i denna bemärkelse.  Men resultatet 
indikerar också på att det finns andra faktorer som påverkar barns motivation negativt, vilket 
framförallt den sista delen i resultatet belyser. Föräldrar och tränare kan ha en stark vilja 
gentemot barnens prestationer, vilket kan påverka elevens prestation negativt, detta kan också 
ske omedvetet från både förening och föräldrar. Situationer där strävan efter att bli bekräftad 
av sin tränare eller förälder styr individens prestation och utveckling kan innebära att elevens 
insatser grundar sig på andras mål, istället för sina egna. Misslyckande prestationer i denna 
benämning kan innebära att eleven känner sig otillräckligt och inte vågar sig på liknande 
utmaningar i framtiden, vilket påverkar motivationen på ett negativt sätt (Harter, 1981). 
Föräldrar och ledare måste således hela tiden se till att eleven tar sig an rimliga utmaningar 
för att undvika en negativ upplevelse. 
 
Den andra frågeställningen, vad föräldrar och förening anser är påverkande faktorer för 
ungdomars självkänsla inom idrotten i denna förening, besvaras framförallt i del två i 
resultatet som berör självkänsla. Idrotten utsätter eleven för både psykiska och fysiska 
utmaningar i form av prestation, vilket gör att individen får testa sina gränser. När eleven 
utsätts för dessa utmaningar kan det leda till både till positiva och negativa upplevelser 
beroende på hur eleven klarar av sin uppgift, samt hur eleven upplever sin respons från 
exempelvis sin tränare (Hinic, 2004). Om prestationen är lyckad och eleven känner social 
uppskattning och upplever sig som kompetent, så resulterar det i att eleven upplever 
situationen som positiv och därmed stärker sin självkänsla. Den starka självkänslan leder ofta 
till att motivationen ökar och att nya utmaningar antas samt att utvecklingen och idrottandet 
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fortsätter (Weiss & Ebbeck, 1996)). Om prestationen inte är lyckad, och eleven inte upplever 
någon god respons från sin tränare, eller upplever sig som icke-kompetent, så upplevs 
situationen som negativ och därmed minskar självkänslan då motivationen till att anta 
utmaningar och fortsätta idrotta även minskar. Elevens prestation är alltså i sig inte 
nödvändigtvis det viktigaste för att barnens självkänsla ska stärkas, istället är det den positiva 
upplevelsen kring idrotten som är central (Harter, 1981). Oavsett om barnen presterar bra eller 
dåligt så är det barnens uppfattning av social uppskattning och upplevd kompetens som räknas 
för att självkänslan ska stärkas. Men samtliga respondenters svar indikerar på att idrotten 
påverkar barns självkänsla på ett bra sätt just för att den låter ungdomarna testa sina psykiska 
och fysiska gränser på en lekfull arena. 
 

7.2 Studiens bidrag och begränsningar 
Denna studie har avsiktligen fokuserat kring föräldrars och förenings upplevelser kring 
faktorer som påverkar motivation och fortsatt idrottande hos ungdomar där ingen empirisk 
data direkt från ungdomar inkluderats. Att ingen direkt empiri från ungdomarna har 
inkluderats har resulterat i att en stor del av forskningen kring ungdomars motivation och 
fortsatta idrottande faktiskt lämnats utanför. Det är ju trots allt ungdomarnas motivation och 
fortsatta idrottande forskningen handlar om, självklart måste deras upplevelser och 
erfarenheter tas in i bilden för att utöka forskningen ytterligare. Eftersom vi inte inkluderat 
någon empiri direkt från ungdomarna i studien utan endast berört föräldrarnas och 
föreningens åsikter kring ungdomarna så har vårt resultat påverkats i den mening att vi 
faktiskt inte kunnat statuera någon teori som fungerar på ett universellt plan. Vi har inte heller 
haft möjlighet att kunna bevisa att det finns vissa mönster som bör följas för att uppnå en 
högre motivation av samma anledning. Vi har i denna studie endast kunnat ge ordentliga 
beskrivningar för hur fenomenet kan upplevas av förening och föräldrar, samt hur deras 
åsikter kring fenomenet är och vad de tror kan påverka, vilket vi sedan har tolkat utefter våra 
egna tankar och med lämplig teori. Vilket vi dock anser att vi lyckats med. 
Föräldrarna och föreningen har egentligen endast uttalat sig om vad de tror påverkar 
ungdomars motivation eller vad de anser varit påverkande faktorer till vad som får ungdomar 
att fortsätta idrotta men i själva verket är det kanske ungdomarna som direkt bör studeras för 
att någon mer genuin forskning kan läggas fram. För att denna studies forskning ska bli 
omfattande och verkligt användbar skulle självfallet studien behöva inkludera intervjuer eller 
observationer där ungdomar deltar i empirin. Vi har hittills bara berört ytan på ett mycket 
större område. Om en eventuell empiri direkt från ungdomar skulle samlas in under fortsatt 
forskning så skulle dock forskningen som vi lagt fram vara ytterst användbar. Då hade vår 
empiri kunnat spegla vad som påverkar ungdomarnas fortsatta idrottande och yttre faktorer 
som påverkar motivation på ett mycket starkare och legitimt sätt. 
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7.3 Fortsatt forskning 
Den typ av forskning som kan påbörjas med inspiration från vår studie skulle kunna omfatta 
och fokusera kring ungdomarnas upplevelser kring de fenomen som i vår studie handlat om. 
Man skulle vilja fokusera på ungdomarnas egna uppfattning om sin motivation och 
självkänsla och berör några faktorer som de anser faktiskt påverkar sin egen motivation, samt 
gå igenom hur de upplever press, förväntningar, engagemang och andra ämnen som berörts i 
denna studie utifrån deras enga perspektiv. Dett skulle kunna undersöka med hjälp av 
liknande metoder vi använt oss av. Intervjuer eller observationer på ungdomar som idrottar i 
denna förening. 
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9.0 Bilagor 
Bilaga 1. Missivbrev 
(Till förälder) 
Hej. 
Vi är två studenter från Uppsala Universitet som just nu studerar vår sista termin inom 
Pedagogik. Vi arbetar just nu med vår C-uppsats och undrar i fall ni vill ställa upp på en 
intervju i syfte att bidra med material till vårt arbete. 
 
Vår arbete kommer handla om hur ungdomars motivation är relaterat till idrotten samt hur 
ytyre faktorer kan påverka ungdomars motivation. Studien kommer att fokusera kring xxxx 
och dess idrottande ungdomar, vi kommer att intervjua både föreningen och föräldrar vars 
barn är aktiva medlemmar. Frågorna kommer att beröra motivation, självkänsla, samt 
föräldrars involvering i barnets fysiska aktivitet. Du kommer alltså att representera dig själv i 
syfte att ge oss ett övergripande perspektiv till ditt barns vardag. 
 
Din medverkan är otroligt viktig för oss och det skulle vara väldigt betydelsefullt att få ditt 
svar på våra frågor. Ditt deltagande är helt frivilligt och fritt från krav. Intervjun kommer att 
ta ca 45-60 minuter och består av ca 23 frågor. 
 
Tack på förhand. 
 
Mvh, Mathias Rickle & Lukas Carlsten 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Frågor till förening 
 
Bakgrund 
1. Vem är det vi pratar med? 
2. Vad har personen för bakgrund? 
3. Vilken roll har du här på företaget i organisationen? 
Motivation 

1.    Berätta vad du anser att motivation är. (Motivation) 
2.    Vad anser du är de viktigaste faktorerna till att ungdomar idrottar? (Motivation) 
3.    Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att ungdomar ska fortsätta idrotta? 

(Motivation, utveckling, prestation) (Motivation) 
4.    Berätta om vad du anser föreningen gör för att ungdomarna ska fortsätta idrotta. 

(Motivation) 
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5.    Anser du att skola, familj eller vänner har någon betydelse för ungdomars motivation 
i idrotten? 

-Om ja, på vilket sätt? (Sociala aspekter) 
6.    Anser du att sportslig utveckling och utmaningar har någon betydelse i ungdomars 

motivation? 
- Om ja, Hur? (Utvecklingsaspekter) 
7.    Vilka hinder anser du finns för främjandet av ungdomars motivation? 
8.    Vad anser du föreningen gör för att bibehålla och stärka ungdomarnas motivation? 

(bibehållning/motivation) 
- Följdfråga: Hur hanterar ni en omotiverad ungdom? 
9.    Vilka är de mest centrala faktorerna till att ungdomar slutar med idrott enligt dig? 

(Motivation/Bibehållning) 
Självkänsla 

1.    Berätta vad du anser självkänsla är. (Generell) 
2.    Hur tror du att idrotten påverkar ungdomars självkänsla? (generell) 
3.    Anser du att självkänsla har påverkan på ungdomars motivation i idrotten? 

(Självkänsla) 
Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
Följdfråga: Anser du att det finns ett samband mellan positiv självkänsla och motivation, 

samt negativ självkänsla och icke-motivation? Om ja, varför? om nej, varför inte? 
4.    Vad anser du föreningen gör för att stärka ungdomarnas självkänsla? 
5.    Vilka förväntningar anser du föreningen har på sina unga medlemmar? 
- Kan strävan efter att uppnå dessa förväntningar resultera i bättre eller sämre prestation 

för ungdomen? 
6.    Kan ett misslyckande i sina prestationer vara en bidragande faktor till att ungdomar 

slutar med idrott? Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 
 
 
 

Föräldrarnas roll för påverkan av ungdomars motivation. 
1.    Beskriv vilken roll föräldrarna har till föreningen relaterat till ungdomarnas idrott. 

(Generell) 
2.    Vilken roll anser ni att föräldrarna har för barnens idrottande generellt? (Generell) 
3.    Vilken roll och påverkan anser ni att föräldrarna har för barnens motivation? 

(Motivation) 
4.    Anser ni att barn och ungdomar kan uppleva förväntningar i sin prestation från sina 

föräldrar? (Föräldrarpress) 
Om ja hur? Om nej, varför inte? 
5.    Beskriv en situation där föräldrars involvering påverkar en ungdoms motivation 

negativt. 
6.    Vem anser du har störst positiv påverkan på ungdomarnas motivation, föräldrar eller 

föreningen? Motivera gärna varför. 
7.    Beskriv en situation där föreningens roll hamnar i kläm med föräldrarnas roll? 

(föräldrapress, förhoppningsvis) 
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Avslutning 
Kan du beskriva varför just er organisation är så lyckad när det kommer till bevaring av 
medlemmar? 
Har du några frågor till mig som faller inom ramen för det vi har pratat om? 
Får jag återkomma till dig om jag har någon ytterligare fråga? 
 
 
 
 
Frågor till föräldrar 
Bakgrund 
1. Vem är det vi pratar med? 
2. Vad har personen för bakgrund? 
3. Hur länge har ni varit aktiva i föreningen? 
 
Motivation 

1.    Berätta vad du anser att motivation är. (Motivation) 
2.    Vad anser du är de viktigaste faktorerna till att ungdomar idrottar? (Motivation) 
3.    Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att ungdomar ska fortsätta idrotta? 

(Motivation, utveckling, prestation) (Motivation) 
4.    Berätta vad du som förälder gör för att ungdomar ska fortsätta idrotta. 
5.    Anser ni att belöning är viktigt för att upprätthålla barns motivation? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
6.    Anser du att skola, familj eller vänner någon betydelse för ungdomars motivation i 

idrotten? 
- Om ja, Hur då? (Sociala aspekter) 
7.    Anser du att sportslig utveckling och utmaningar har någon betydelse i ungdomars 

motivation? 
- Om ja, Hur? (Utvecklingsaspekter) 
8.    Vilka hinder anser du finns för främjandet av ungdomars motivation? 
9.    Vad anser du föräldrar ska göra för att bibehålla och stärka ungdomars motivation? 

(Bibehållning/motivation) 
- Hur skulle du hantera en omotiverad ungdom? 
10. Vilka är de mest centrala faktorerna till att ungdomar slutar med idrott enligt dig? 

(Motivation/Bibehållning) 
Självkänsla 

1.    Berätta vad du anser självkänsla är. (Generell) 
2.    Hur tror du att idrotten påverkar ungdomars självkänsla? (generell) 
3.    Anser du att självkänsla har påverkan på ungdomars motivation i idrotten? 

(Självkänsla) 
Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
Följdfråga: Anser du att det finns ett samband mellan positiv självkänsla och motivation, 

samt negativ självkänsla och icke-motivation? Om ja, varför? om nej, varför inte? 
4.    Vilken roll anser du föräldrar har för att stärka ungdomars självkänsla? 
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5.    Vilka förväntningar anser du att föräldrar har på sina barn i föreningen? 
- Följdfråga: Kan strävan efter att uppnå dessa förväntningar resultera i bättre eller sämre 

prestation för ungdomen? 
6.    Kan ett misslyckande i sina prestationer vara en bidragande faktor till att ungdomar 

slutar med idrott? Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 
 

Föreningens roll för påverkan av ungdomars motivation 
1.    Beskriv vilket ansvar du uppfattar föreningen har relaterat till ungdomarnas idrott. 

 
2.    Vilken roll och påverkan anser ni att föreningen har för barnens motivation? 

(Motivation) 
3.    Anser ni att barn och ungdomar kan uppleva förväntningar i sin prestation från 

föreningen? 
Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
4.    Beskriv en situation där föräldrars involvering påverkar en ungdoms motivation 

negativt. 
5.    Vem anser du har störst påverkan på ungdomarnas motivation, föräldrar eller 

föreningen? 
Motivera gärna varför. 
6.    Beskriv en situation där du som förälder hamnar i konflikt med föreningen 
(föräldrapress, förhoppningsvis) 

 
 
Avslutning 
Vad tror du är det som gör att ditt barn fortsätter att spela i den här föreningen? 
Har du några frågor till mig som faller inom ramen för det vi har pratat om? 
Får jag återkomma till dig om jag har någon ytterligare fråga? 
 
 


