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Abstract 

Motivation beskrivs i flera tidigare studier som ett komplext begrepp, vilket har ökat intresset 

till denna studie att undersöka hur kvinnliga atleter beskriver uttrycket motivation. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver interna re-

spektive externa motivationsfaktorer. Studien har utförts genom intervjustudie med nio 

kvinnliga före detta elitidrottare som bedrivit idrott på en nationell elitnivå. Valet av att an-

vända inaktiva atleter eller atleter som har trappat ner grundades i att forskarna sökte personer 

med ett perspektiv till de aktiva åren. Teorin Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic 

Motivation har använts till hjälp för att analysera och sätta kvinnornas svar i perspektiv till 

teorins personlighetsnivåer. 

 

I studiens resultat framkom det att kvinnorna ansåg, för att utöva elitidrott var interna moti-

vationsfaktorer av större vikt än externa motivationsfaktorer. Avslutningsvis visade studiens 

resultat att kvinnliga elitidrottare är väl medvetna om motivation, att det är ett komplext be-

grepp och att det är svårt att definiera. Respondenterna visade på att motivationen behövdes 

för att utveckla sin idrottsliga prestation.  

 

 

Nyckelord: motivation, interna motivationsfaktorer, externa motivationsfaktorer, kvin-

nor, elitidrott. 
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Förord  

 

Begreppet motivation är brett och har därför skapat oss ett intresse att forska kring. Vi anser 

att det finns för lite forskning om hur just kvinnor motiveras i sina idrotter, främst hur de mo-

tiveras till att fortsätta idrotta på en elitnivå. Under arbetets gång har vi lärt oss mycket och 

haft många givande och intressanta tankar, idéer och diskussioner. Dessa diskussioner har vi 

haft tillsammans som grupp, med vår handledare Owe samt alla respondenter.  

Personer som vi vill rikta ett stort tack till är våra respondenter, för utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Tack för er medverkan! Vi vill även rikta ett stort tack till vår handle-

dare och göteborgare, Owe Stråhlman. Stråhlmans engagemang, stöttning, berättelser och 

humor under vår handledning har verkligen varit givande och gett resultat. 
 

Växjö 21 maj, 2017  
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1 Introduktion 
 

Efter sitt livs bästa säsong och bara 25 år gammal tvingas Valentina Lizana Wallner att sluta 

spela ishockey. Wallner var Sveriges förstemålvakt under de Olympiska spelen i Sotji. Efter 

de Olympiska spelen tvingades Wallner att lägga ner karriären eftersom hennes livspussel inte 

gick att få ihop. Målvakten fick inte träningarna och matcherna att gå runt, samtidigt som 

Wallner var beroende av sitt jobb. Glädjen till ishockeyn och hennes motivation tog slut 

(Fransson 2017). 

 

1.1 Bakgrund 
 
Lindfelt (2007) beskriver att det krävs mycket av en individ för att kunna befinnas på en elit-

nivå. En aspekt ur vad som krävs är den ständiga motivationen som i princip måste finnas där 

för att individen ska kunna känna en vilja till idrotten. Vallerand (2004) beskriver att nästan 

alla tränare och atleter belyser motivation som en faktor för att kunna prestera och att de utgör 

en väsentlig del av både motions- och elitidrott. I en studie av Fahlström, Patriksson och 

Stråhlman (2014) framställs det att en av de vanligaste orsakerna till att idrottskarriären avslu-

tas är bristande motivation. Enligt Faskunger och Nylund (2014) är motivation det som krävs, 

för att kunna göra en beteendeförändring eller upprätthålla förändring på lång sikt. Motivation 

är ett omtalat begrepp som för det mesta beskrivs som en drivkraft, men som saknar en kon-

kret beskrivning vilket har gjort ämnet intressant för flera forskare genom åren (Faskunger & 

Nylund 2014).  

 

I ett nyhetsutskick från Tidningarnas Telegrambyrå publicerad i Aftonbladet (2016) beskrevs 

det att allt färre unga vuxna vill idrotta, flera slutar att tävla i idrott och majoriteten av dessa 

är kvinnor. I artikeln framkom det att Centrum för idrottsforskning tror att om idrottsrörelsen 

tar hand om och utvecklar de unga idrottande kvinnorna med tävlingsambitioner och potential 

så fortsätter fler att tävla i idrott (Tidningarnas Telegrambyrå 2016). 

 

Enligt den svenska idrottsmodellen är det idag möjligt för ungdomar eller unga vuxna, att 

kombinera elitidrott med en vidareutbildning. Det svenska konceptet handlar om att skapa 

”vinnare i det långa loppet och att varje idrottare ska kunna MÅ och NÅ toppen under och 

efter avslutad karriär” (Svenskidrott 2016). Det är få som klarar av att leva på sin idrott resten 

av livet, därför är det viktigt att kunna kombinera utbildning och idrott för en framtida ar-
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betsmarknad (Svenskidrott 2016). Lindfelt (2007) beskriver elitidrott som en krävande nivå 

att befinnas på och att det krävs engagemang, uthållighet, viljestyrka och talang för att uppnå 

världselit. Många strävar efter att nå världselit, men det är få som når hela vägen. För att 

uppnå en elitnivå krävs de flera år av träning och att atleten har en stark drivkraft till sin idrott 

(Gustafsson 2008).  

 

1.2 Problemformulering 
 
Steget från amatöridrottare till professionell idrottare är en fysiskt och psykiskt krävande pro-

cess. Att etableras på elitnivå kräver tålamod, träning och återhämtning. Det är även en utma-

ning att de psykiska och fysiska faktorerna ska samverka dagligen (Gustafsson 2008). En av 

idrottens stora utmaningar är att psykiskt motiveras till träning varje dag trots att resultaten 

inte blir som önskat. Många idrottare väljer istället att lägga ner karriären av skälet att moti-

vationen brister. Idrottarna beskrivs ha tappat lusten, motivationen och att lägga ner den tid 

som krävs för att fortsätta elitsatsa (Gustafsson 2008). Hassmén, Hassmén och Plate (2003) 

menar att motivation utgör grunden för mänsklig verksamhet och krävs för att människor ska 

kunna prestera.  

 

Pfister (2011) hänvisar till en undersökning av Eurobarometer som visar att kvinnor utgör en 

minoritet av europeisk föreningsidrott. Pfister (2011) menar på att det finns få undersökningar 

om kvinnliga perspektiv kring elitidrott. I ett reportage av Hedquist och Zachariasson (2016) 

framkom det att de flesta svenska damfotbollsspelarna på elitnivå måste ha ett heltidsjobb vid 

sidan av elitidrotten för att klara av ekonomin. Inom kvinnlig elitidrott på svensk nationell 

nivå är det inte många som klarar av att livnäras ekonomiskt på enbart idrott (Hedquist & 

Zachariasson 2016).  Vad är det som ändå motiverar vissa kvinnliga idrottare till att vilja fort-

sätta lägga ner mycket tid, kraft och energi på en idrott på nationell elitnivå?  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver interna 

respektive externa motivationsfaktorer. För att besvara detta syfte har tre frågeställningar ut-

formats och de är följande: 

 

 Hur beskriver kvinnliga elitidrottare uttrycket motivation? 

 Hur beskriver kvinnliga elitidrottare sin interna motivation? 

 Hur beskriver kvinnliga elitidrottare sin externa motivation? 

 

2.1 Avgränsning 
 
Bryman (2011) menar att resurser och tid är en begränsad faktor inom forskning. Det är därför 

viktigt att arbeta fram en arbetsplan som det går att följa någorlunda för att arbetet ska bedri-

vas effektivt. Intervjuerna har därför gjorts via telefon för det inte har funnits möjlighet att åka 

och träffa respondenterna fysiskt. Studien har inte tagit hänsyn till vilken idrott respondenter-

na utövat eller deras ålder, bara att de har utövat elitidrott i minst tre år. Respondenterna ska 

ha slutat eller trappat ner elitsatsningen samt varit på en nationell elitnivå inom sin idrott. 

 

2.2 Studiens disposition 
 
Nedan finns en kort beskrivning av vad som är studiens disposition. Att göra en disposition av 

studien kan hjälpa läsaren till att se vad varje kapitel kommer handla om menar Gratton och 

Jones (2004). Den dispositionen som tagits fram är de huvudrubriker som studien kommer 

bearbeta. 

 

Kapitel 1 Inledning. Här presenteras bakgrunden till studiens ämnesval. 

 

Kapitel 2 Syfte och frågeställningar. Här presenteras studiens syfte samt frågeställningar. Syf-

tet och frågeställningarna ska synas genom hela arbetet (Bryman 2011). Avgränsning och 

studiens disposition tas även upp här. 
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Kapitel 3 Begrepp. Här presenteras relevanta begrepp som anses vara nödvändiga för att för-

stå hur studien har förhållits till komplexa begrepp. 

 

Kapitel 4 Tidigare forskning. Här presenteras studiens tidigare forskning som berör olika ty-

per av motivation. 

 

Kapitel 5 Teoretiska perspektiv. Här presenteras den valda teorin som är relevant för att förstå 

studiens resultat. Teorins centrala delar är en modell med flera nivåer som handlar om person-

ligheten skriven av Vallerand.  

 

Kapitel 6 Metod. Här presenteras vilken metod som används för att uppfylla studiens syfte 

och besvara studiens frågeställningar.  

 

Kapitel 7 Resultat. Här presenteras det insamlade datamaterialet som är relevant för studiens 

syfte. Utgångspunkt är tagen efter teorins tre uppdelade personlighetsnivåer. 

 

Kapitel 8 Diskussion. Här diskuteras och problematiseras metoden och resultatet i förhållande 

till den tidigare forskningen och teorin. Detta kapitel skrivs efter studiens frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om vidare forskning inom valt ämne.  

 

Kapitel 9 Slutsats. Här presenteras slutsatserna som framkommit i diskussionen. Frågeställ-

ningarna besvaras i detta kapitel. 

 

Kapitel 10 Referenser. Här presenteras studiens använda källor. 
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3 Begrepp 
 
Nedan förklaras olika begrepp som anses relevanta för att förstå studiens innehåll. Begrep-

pen förklarar hur forskarna kommer förhållas till begreppen vidare i texten.  

 

Nationell elitidrott. Ett problem i att definiera elitidrott är att det inte finns tillräckligt med 

insamlat material om elitverksamhetens omfattning i den svenska idrottsrörelsen. Saknaden 

av en klar definition av begreppet gör att föreningar skapar en självständig definition av före-

ningens elitverksamhet. Det innebär att det är svårt att diskutera utveckling, stöd samt omfatt-

ning, vilket utgör problem inom den idrottsvetenskapliga forskningen och inom idrottsorgani-

sationer (Lindfelt 2007). I de flesta fall räknas dock en elitidrottare som en idrottsutövare som 

spelar i högsta serien i sin idrott eller deltar i nationella och internationella mästerskapstäv-

lingar i sin idrottsgren (Lindfelt 2007). I denna studie har forskarna tagit Riksidrottsförbun-

dets definition som lyder följande: ”Med elitinriktad idrott för vuxna menar vi verksamhet på 

internationell eller nationell toppnivå och skikten närmast därunder” (Idrotten vill 2009, s. 

32). Denna studie inriktas enbart på idrottare som varit elitidrottare på nationell elitnivå i se-

niorålder och definierar det som en nationell elitidrottare. 

 

Motivation. Motivation är ett ämne det ofta talas om och utgör de viktigaste pusselbitarna till 

att idrottare utövar idrott. Termen motivation är samtidigt ett diffust begrepp som inte har en 

konkret beskrivning.  Motivation är ett ämne som intresserat flera olika typer av forskare ge-

nom åren, bland annat psykologer och filosofer. Begreppet motivation har inte kunnat gene-

rera en konkret definition och en anledning till det kan vara att motivation inte är en synlig 

faktor (Vallerand 2004). 

 

Weinberg och Gould (2010) beskriver att motivation inom idrottspsykologi främst har sina 

utgångspunkter från prestation, tävlingsanspänning samt interna och externa motiv. Motivat-

ion grundas i ett sinnestillstånd som kan skifta mellan olika beteenden och situationer över 

perioder. Sage (1977) definierar motivation som riktning och intensitet av ansträngning (Sage 

1977 se Weinberg & Gould 2010, s. 51). Vilket beskrivs som att riktningen ligger i hur en 

individ attraheras och ansträngs i den specifika situationen. Weinberg och Gould (2010) me-

nar att en individs motivation ändras med tiden och kan tendera att vara mer eller mindre dri-

ven till att handla i olika situationer. För att identifiera en individs drivkraft är det en fördel att 
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förstå vad som kännetecknar samspelet mellan individens personlighet och handlingskraft i 

olika situationer (Weinberg & Gould 2010).  

 

Extern-, intern- och amotivation. Motivation bygger på interna och externa motiv samt amoti-

vation. Intern motivation grundas på en inre drivfaktor som individen innehar och därför tror 

forskare att intern motivation ger mer positiv effekt till individen eftersom den styrs av indi-

viden själv (Ryan & Deci 2000). Weinberg och Gould (2010) beskriver att intern motivation 

kan tillföras genom att individen innehar kunskaper, färdigheter eller stimuleras av en specifik 

situation. Kunskap motiverar individen till att läras, förstå och att upptäcka något nytt. Fär-

dighet handlar om att individen engageras, skapar något eller att klara av en svår utmaning. 

Stimulation uppkommer när personen motiveras av att ha roligt, känner en upphetsning till en 

uppgift eller en känsla av välbefinnande (Weinberg & Gould 2010). 

 

Intern och extern motivation skiljs åt genom att extern motivation påverkas av yttre faktorer 

som främst förstärks positivt eller negativt av andra människor (Weinberg & Gould 2010; 

Pedersen 2002). Extern motivation är inte en långsiktig form av motivation utan extern moti-

vation brukar oftast upphöra när individen nått sitt uppsatta mål (Faskunger & Nylund 2014). 

Extern motivation kan även visas genom att individen känner press från något håll eller utför 

individen prestationen för att det känns värdefullt för karriären (Ryan & Deci 2000; Kazak 

Çetinkalp 2012). Enligt Weinberg och Gould (2010) finns det fyra externa motivationsfak-

torer som kan påverka individen och de är integrerad-, identifierad-, introjicerad- och extern 

styrning. Integrerad styrning innebär att outputen av aktiviteten är personligen viktigare för 

individen än vad själva intresset av aktiviteten medför. Identifierad styrning är ett självvalt 

beteende där personen utför en prestation som i huvudsak inte är motiverande men utövas för 

att uppnå ett mål. Introjicerad styrning innebär att individens motivation är en inre press som 

baseras på yttre värderingar från personens sociala miljö. Den externa styrningen innebär att 

motivationen genereras utifrån yttre belöningar och resurser (Weinberg & Gould 2010). 

 

Motivation har även en tredje status som på engelska benämns som amotivation. Det innebär 

att det inte finns någon intern eller extern motivation. Vid ett utförande av en sådan prestation 

är individen ointresserad av situationen och dess konsekvenser (Weinberg & Gould 2010). 

När en atlet drabbas av motivationsstadiet amotivation beskriver Vallerand (2004) det som att 

atleten har tappat handlingens syfte och avsiktligheten till utförandet.  
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4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om olika motivationsaspekter. Det aktuella 

forskningsläget presenteras i tre rubriker, relationen motivation och behov, idrottsmotivation 

och kvinnors motivation.  

 

4.1 Relationen motivation och behov 
 
Att vara motiverad handlar om att vilja och att känna ambition till att göra någonting. En 

människa måste ha vatten för att överleva, därför känner människan behov av vatten när den 

är törstig (Taormina & Gao Source 2013). En person som inte känner någon lust till att göra 

något saknar motivation, personer som jobbar eller idrottar har ett eller flera behov. Motivat-

ion varierar inte bara i hur stor motivationen är hos varje individ, utan också vad som motive-

rar människor. Vad som är underliggande för motivation är attityden och målet hos individen 

(Ryan & Deci 2000). Behov styrs också i vad individen anser relevant att utföra. Ett behov 

kan vara livsnödvändigt som mat och vatten. Ett behov kan också styra en individs livskvalité 

och välbefinnande (Taormina & Gao Source 2013).  

 

Motivation är en central del i livet. Om det så handlar om motivation inom politiken eller id-

rotten så är motivation något som dagligen används (Roberts & Treasure 2012). Roberts och 

Treasure (2012) hävdar att motivation är självförtroende och att det handlar om att bli en 

bättre utövare med ett bättre självförtroende. Andra forskare hävdar att motivation enbart är 

ett positivt tänkande. Vad som dock är klart är att motivation är ett komplext begrepp som har 

många definitioner (Roberts & Treasure 2012). 

 

4.2 Idrottsmotivation 
 
I en studie av Pedersen (2002) undersöktes tio olika faktorer som påverkar drivkrafter hos 

idrottsutövare. Respektive faktor genererar en större del av intern- eller extern motivation. De 

faktorer som forskaren undersökte var självkänsla, mental berikning, social förstärkning, 

självförtroende, självutmaning, socialförmån, löneförmån, yttre press, prestation och beröm-

melse. I studien framkom det att den faktorn som motiverade de flesta idrottsutövare var den 

interna motivationsfaktorn; självkänsla. Genom att sammanställa de tio motivationsfaktorerna 
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visade resultatet av denna studie att människor är mer benägna att delta i idrott av interna mo-

tivationsfaktorer än externa (Pedersen 2002).  

 

Monacis, De Palo och Sinatra (2013) skriver att självbestämmande motivation inom idrotten 

styrs av att idrottsutövaren vill jobba i linje mot individuella mål. Idrottare med denna form av 

motivation strävar efter att uppnå personliga resultat och anser inte att det viktigaste är att 

vinna, utan vill hellre skapa en respekt hos motståndare. Icke självbestämmande motivation 

inom idrotten styrs av att inte behöva tillfredsställa psykologiska behov som känsla av kom-

petens, självbestämmande och social tillhörighet. Idrottsutövaren idrottar för yttre belöningar 

och viljan av att vinna samt få berömmelse. De idrottare som var resultatorienterad uppvisade 

en mindre form av självbestämd motivation. Det påvisades att idrottare i individuella idrotter 

är mer resultatorienterade än idrottare i lagidrotter. Anledningen kan vara olika externa moti-

vationsfaktorer som tränare, familj och vänner. Det kan också vara så att det ligger ett större 

ansvar hos individuella idrottare än lagidrottare där av det uppvisade resultatet (Monacis, De 

Palo & Sinatra 2013).  

 

En studie av Clancy, Herring, Eoghan MacIntyre och Campbel (2016) påvisar att det finns 

motivationsskillnader beroende på vilken tävlingsnivå den idrottande individen befinns på. De 

individer som är involverade i tävlingar mellan olika lärosäten påvisar högre motivation av 

självbestämmande än de individer som är involverade i tävlingar på endast ett lärosäte. Stu-

dien påvisar även att det finns skillnader mellan elitidrottare och icke-elitidrottare. Det visa-

des att elitidrottare hade högre engagemang och motivation än icke-elitidrottare när det gällde 

personligt idrottande. Studien visar också att framgångsrika elitidrottare påvisar en icke själv-

bestämmande form av motivation. Clancy et al. (2016) skriver dessutom att det finns motivat-

ionsskillnader av genus på olika tävlingsnivåer. Blandade resultat från olika rapporter om 

genusskillnader, visar att kvinnor tenderar till mer intern motivation än vad männen gör. När 

det gäller äldre idrottare, visas det att många av de som idrottar gör det för att det är kul, ut-

manande och ger förbättrad hälsa (Clancy et al. 2016). 

 

I en studie av Mallett och Hanrahan (2004) studerades tio australienska före detta friidrottare 

vad det var som motiverade dem att fortsätta med sin idrott. Deltagarna som ingick i studien 

hade varit med i de olympiska spelen eller ett världsmästerskap och uppnått ett topp tio resul-

tat. Resultatet studien genererade var att atleterna motiverades i största utsträckning av intern 

motivation. Dock varierade det vad som motiverade atleterna mest, men de motivationsfak-
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torerna som i huvudsak motiverade var personliga mål, prestation, en stark självkänsla och 

idrotten beskrevs som en central del av deras liv. Det viktiga som framkom av studien var att 

atleterna hade ett engagemang för att uppnå personliga mål. Att uppnå ett mål, följdes upp av 

att prestationen blev bättre och även gav ökad motivation. Andra faktorer som framkom i stu-

dien var att upplevas speciell i sociala grupper genom att personligen inneha en hög kompe-

tensuppfattning inom sin idrott. I studien beskrivs det även att motivation förändras och att 

med tiden är inte yttre belöningar och att vinna de största motivationsfaktorerna till en elit-

satsning (Mallett & Hanrahan 2004).  

 

Gustafsson (2008) har skrivit om passion och hängivenhet till idrott. Forskaren skriver att det 

är nödvändigt med passion för att lyckas, men ställer själv frågan om det är en förutsättning, 

en riskfaktor eller om det kan vara både och. Gustafsson (2008) hävdar att den passionen som 

en idrottare kräver för att nå elitnivå inom sin idrott kan omvandlas till negativ drivkraft. En 

negativ drivkraft kan i värsta fall utveckla utbrändhet inom idrott. De flesta som slutar med 

idrott idag gör det av flera olika orsaker. Det kan bland annat vara att individer hittar andra 

intressen eller att de exempelvis tappat sin motivation för sin idrott för att det inte är lika ro-

ligt längre. De individer som upplever extrem fysisk och mental trötthet, kombinerad med 

tappad motivation kan leda till att de slutar med idrott på grund av utbrändhet. För att undvika 

idrottslig utbrändhet är det viktigt att lyfta fram motiverande faktorer till idrott som exempel-

vis goda relationer och glädjen till idrotten menar Gustafsson (2008). 

 

4.3 Kvinnors motivation 
 
En studie av Kazak Çetinkalp (2012) påvisar att män styrs mer av yttre belöningar än vad 

kvinnor gör. Studien visar att kvinnor styrs mer av interna faktorer än vad män gör. Det visas 

också att det finns ett samband mellan intern motivation och själva uppgiften hos kvinnor. 

Detta visas även i en studie av Vallerand och Bissonnette (1992) där de undersökte studenters 

motivation. Under ett läsår fann forskarna att studenterna som fullföljde läsåret hade en större 

intern motivation än de som hoppade av skolan. Studien fann även en viss skillnad mellan 

manliga och kvinnliga studenter. Det visades att kvinnliga studenter drevs av en större intern 

motivation, integritet och identifiering än manliga studenter som tenderade att drivas mer av 

externa drivkrafter och amotivation (Vallerand och Bissonnette 1992).  
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En studie gjord på handbollsspelande flickor handlade om varför de slutade att spela handboll. 

Studien visade att avhoppande handbollsspelare hade en låg nivå av intern motivation och en 

högre nivå av amotivation än kvarvarande handbollsspelare. Det visades att de som fortsatte 

hade en hög grad av inre belöningar. När den interna motivationen slutade att infinnas, slutade 

flickorna spela handboll (Sarrazini, Vallerand, Guillet & Cury 2002). 

 

En studie av Swanepoel, Surujlal och Isabirye (2015) handlar om kvinnliga fotbollsspelare i 

Sydafrika och deras motiv till att spela fotboll. Det framkom att de som deltog i idrotten 

gjorde det för de gillade att spela fotboll samt att de var intresserade av fotboll. För att delta i 

idrotten krävdes en stöttande familj, tillräckligt med tid till att träna, bra idrottsanläggning 

samt en stödjande relation. Det som framkom allra tydligast var att kvinnorna motiveras av en 

stöttande familj. Utmaningen och att få tävla var också en viktig del i kvinnors fotbollsspe-

lande. Det som gjorde att karriären och motivationen avtog var bristen på karriärmöjligheter 

och att livnäras ekonomiskt på sin idrott (Swanepoel, Surujlal & Isabirye 2015). 

 

I en studie av Chantal, Guay, Dobreva-Martinova och Vallerand (1996) analyserade forskarna 

motivation och tävlingsprestation på bulgariska elitidrottare under två års tid. Idrottarna i stu-

dien hade deltagit i nationella och internationella tävlingar under tiden som studien dokumen-

terades. För att enbart relatera till studiens resultat beträffande genus kom forskarna fram till 

att kvinnliga idrottare hade en starkare drivkraft till intern motivation. Motivet var att de 

kvinnliga idrottarna visade en större tacksamhet och belåtenhet till sina prestationer i jämfö-

relse med männen som visade en större motivation kopplad till externa faktorer (Chantal, 

Guay, Dobreva-Martinova & Vallerand 1996). 

 

Chun-Chang, Li-Hising, Wei-San, Yao-Shun och Hsiu-Chin (2012) skriver om att självbe-

stämmande är en faktor till motivation. När en individ deltar i idrotter på fritiden känner indi-

viden en inre motivation av sitt deltagande vilket kan leda till ytterligare framkallande av in-

tern motivation för ett fortsatt deltagande. Det finns sex faktorer som genererar motivation på 

fritiden enligt forskarna och de är; sociala önskningar, kompetens, stimulans, spänning och 

taktik vid utförande och underlättande arbete. Forskarna skriver att kvinnor har tagit en aktiv 

plats i sociala och/eller idrotter i syfte för att uppnå livsjusteringar och tillfredställelse för att 

öka eller förändra psykisk kognition. Chung-Chang et al. (2012) har även konstaterat att 

kvinnors självkänsla och självsäkerhet ska förverkligas genom deltagande i idrotter på friti-

den. Att involveras i idrotter på fritiden ger även ett positivt värde och funktion när det gäller 
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mentalitet, fysiologi, säkerhet och känsla av social tillhörighet. Att delta i idrotter på fritiden 

kan förbättra en individs förmåga att anpassas till miljön och som hjälp för individens självut-

veckling.  
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5 Teoretiska perspektiv 
 
För att analysera resultatet av studien valdes en teori om motivation. Nedan presenteras teo-

rin som var lämpligt relaterad för att förstå studiens resultat. 

 

5.1 Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation 
 
Vallerand har år 1997 utvecklat en motivationsteori vid namn Hierarchical Model of Intrinsic 

and Extrinsic Motivation (Vallerand & Lalande 2011). Fortsättningsvis kommer teorin att 

benämnas som HMIEM. Modellen HMIEM kan beskrivas som en modell med flera nivåer 

och en utvidgning av motivationsteorin Self Determination Theory, vilken fokuserar främst på 

tre psykologiska behov som är relaterade till intern och extern motivation. De tre psykolo-

giska behoven är känsla av kompetens, självbestämmande och social tillhörighet (Deci & 

Ryan 1985). HMIEM (Se figur 1) är uppbyggd efter att försöka förstå hur psykologiska- och 

personlighetsfaktorer är i relation till varandra och hur de påverkar motivation. HMIEM byg-

ger på intern och extern motivation samt amotivation. Motivationseffekten sätts sedan i per-

spektiv till de tre olika personlighetsnivåerna global-, kontext- och situationsnivå (Vallerand 

2000).  

 

Figur 1 The Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation, av Vallerand 2000. 
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För att förstå modellens uppbyggnad förklarar Vallerand (2000) att den består av en vertikal 

nivå och en horisontell nivå. Den horisontella nivån identifierar de psykologiska delarna som 

är; social faktor, behov, motivations typ och utfall. De sociala faktorerna beskrivs utifrån de 

tre personlighetsnivåerna. Motiven till behov avläses genom tre aspekter vilka är självbe-

stämmande, kompetens och anknytning. Identifiering av individens styrande drivkrafter ökar 

förståelsen om det är interna eller externa faktorer som genererar motivation. Utfallet av de 

psykologiska delarna reflekterar individens personliga intryck, idéer och beteende.  

 

Den vertikala nivån handlar om att intern och extern motivation samt amotivation sker utifrån 

en hierarki av tre personlighetsnivåer. Dessa tre nivåer är global-, kontext- och situationsnivå. 

Den globala nivån är en generell och stabil nivå som baseras på individens dagliga funktion 

och personlighet. Nivån fokuserar även på hur individens deltagande är i aktiviteter och hur 

deltagandet påverkas av motivation (Vallerand 2000). Vallerand (2004) menar att en person 

med hög intern motivation på globalnivå tenderar hög naturlig intern motivation i olika for-

mer av livshändelser. Den kontextuella nivån baseras på inriktningar som är specifika för 

olika sammanhang som utbildning, fritid och relationer. Den fokuserar på varför människor 

väljer som de gör och den förändras beroende på det specifika sammanhanget (Vallerand 

2000). Tredje nivån är den situationsanpassade nivå som hänvisar till hur individens motivat-

ion ser ut i den aktuella stunden (Vallerand 2000). Vallerand (2004) framställer att situations-

anpassad motivation påverkas av personlighet, uppgift och miljö. Enligt Vallerand (2004) har 

sociala faktorer en stor betydelse till situationer, vilket styrs av en individuell påverkan och 

beskrivs som en viktig nämnare till just situationsanpassad motivation.   

 

Personlighetsnivåerna påverkar varandra genom att varje situation är unik och det gör att 

olika situationsfaktorer påverkar den aktuella situationens motivation (Vallerand 2000). Vall-

lerand och Lalande (2011) beskriver att varje nivå har en stor inverkan på den närmaste un-

der- eller överliggande nivån, vilket kallas närhetsprincipen. Detta sker genom följande två 

effekter nämligen the top down effects och the bottom up effects. The top down effect är den 

effekt som innebär att motivationsstatusen vid en högre nivå sprids vidare till en eller båda 

underliggande nivåer. Det betyder att den globala nivån är den som har störst inverkan på 

kontextnivån och kontextnivån har störst inverkan på situationsnivån. The bottom up effect är 

motsatt till The top down effect genom att den lägre nivåns motivation sprids uppåt till en 

eller de båda högre nivåerna. Vallerand (2004) betonar att om motivationen från situationsni-

vån inte har någon inverkan på kontextnivån, sprids motivationen inte till den globala nivån. 
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Det innebär att om motivationen inte får något gensvar av närmaste nivå blir inte motivation-

en aktiverad i utfallet. 

 

Teorin har använts som en grund för att förstå studiens resultat i relation till studiens psykolo-

giska behov och personlighetsfaktorer. Genom att använda HMIEM har flera aspekter av re-

sultatet granskats för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningar. 
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6 Metod 
 
I följande kapitel presenteras studiens metod. Metoden är vald för att uppnå studiens syfte. 

Metodkapitlet inleds med den aktuella forskningsdesignen samt forskningsstruktur. Urvalet, 

presentation av källor samt en diskussion om källkritik kommer näst. Därefter motiveras valet 

av datainsamlingsteknik, de forskningsetiska övervägandena presenteras samt en avslutande 

analysmetod. 

 

6.1 Forskningsdesign 
 
Studiens innehåll har diskuterat kvinnliga elitidrottares motivation och vad motivation har 

inneburit för dem under sina idrottskarriärer. Forskarna önskade kvinnors enskilda och unika 

upplevelser om interna respektive externa motivationsfaktorer. Bryman (2011) menar att en 

tvärsnittsdesign bygger på information från en viss tidpunkt. Tvärsnittsdesign som studiede-

sign var relevant för det valda ämnet, eftersom studiens fokusering har varit att söka svar hur 

kvinnliga elitidrottare beskriver motivation under de åren de elitsatsade. Den valda designen 

valdes för att forskarna skulle få ut det mesta möjliga av respondenternas egna utsagor. Grat-

ton och Jones (2004) menar att valet av tvärsnittsdesign är den vanligaste forskningsdesignen 

i samhällsvetenskapliga- och idrottsliga undersökningar. Det grundas på att designen tar ett 

generellt snitt av urvalsgruppen som ingår i studien. Designens främsta styrka beskrivs vara 

att den lämpar forskningsprojekt som är resursbegränsade, genom att den får fram ett genom-

snittsvar med hjälp av relativt enkla tillvägagångssätt (Gratton & Jones 2004). 

 

6.2 Forskningsstrategi 
 
Forskarna har genomfört en samhällsvetenskaplig studie där det datainsamlande tillväga-

gångssättet var semistrukturerade intervjuer. Gratton och Jones (2004) menar att intervjuer är 

typiska tillvägagångssätt för en kvalitativ forskningsstrategi i en tvärsnittsdesignad studie. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver 

interna respektive externa motivationsfaktorer. För att uppfylla syftet krävdes ett djup och 

förståelse i det insamlade datamaterialet. Gratton och Jones (2004) menar att en kvalitativ 

forskning är induktiv. Det bekräftar också Bryman (2011) som menar att i en kvalitativ forsk-

ning fokuserar forskarna bland annat på att lyfta respondenternas synvinkel, vad de tolkar som 

betydelsefullt och grundläggande. Genom intervjuer upplevs respondenternas livsvärld ef-
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tersom intervjuformen utförs mer som ett samtal (Patel & Davidsson 2011; Gratton & Jones 

2004). Forskarna kunde med den valda inriktningen hjälpa respondenten med egna tankar och 

erfarenheter. Patel och Davidsson (2011) menar att samtalet kan leda till att svaren framförs 

tydligare, det stärks även av Hartman (2001).  

 

Denna studie följer både den främjande idrottsforskningstraditionen och den kritiska idrotts-

forsknings traditionen som uppkom under 1970-talet. Den främjande traditionen går ut på att 

idrott är bra och främjande för både individen och gruppen. Den kritiska traditionen fokuserar 

kring rättvisa, jämlika och jämställd idrott. Forskningstraditionerna inom idrott uppkom när 

det blev vanligare att kategorisera idrott i klass och genus (Åkesson 2014). Forskarna av stu-

dien har valt att placera studien mellan dessa två forskningstraditioner. Studiens syfte har varit 

att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver interna respektive externa motivat-

ionsfaktorer. Kategoriseringen grundas på en undersökning av kvinnliga atleter och främjan-

det av psykologiska motiverande inverkansfaktorer. Analysen beskrivs även inneha hermene-

utiska drag. Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla. De hermeneutiska drag 

som genomsyrade analysen var att intervjuresultatet tolkades (Westlund 2009). 

 

6.3 Urval 
 
I denna studie har nio intervjuer utförts. Nio intervjuer valdes för att säkerhetsställa validitet-

en så långt som möjligt. Validiteten visar på om forskaren lyckats samla in tillräckligt med 

material för att utföra studien och få fram ett giltigt resultat (Patel & Davidsson 2011). Inter-

vjupersonerna som medverkade var vuxna svenska kvinnor som avslutat eller trappat ner med 

en idrott som varit bedriven på elitnivå. Deltagarna har under respektive idrottskarriär utövat 

elitidrott i minst tre år på seniornivå och även uppnått nationella framgångar på den nivån. 

Forskarna av studien har grundat urvalet på att en deltagare med minst tre års elitsatsning på 

seniornivå har tillräckligt med erfarenhet att kunna besvara de frågor som forskarna har ställt. 

Kvinnorna kontaktades med hjälp av personliga kontakter, sociala medier och resultat från 

olika svenska mästerskap. Forskarna kontaktade totalt 15 kvinnor, svar erhölls från nio styck-

en och det var med dem intervjuerna utfördes.   

 

Det tillämpades ett målinriktat urval för att säkerställa att det var före detta kvinnliga elitidrot-

tare forskarna intervjuade. Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat urval är när forskaren 

väljer intervjupersoner som anses relevanta för forskningen. Urvalet av före detta kvinnliga 
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elitidrottare baserades på att författarna ville fånga en målgrupp som hade ett perspektiv till 

elitidrott. 

 

6.4 Källor 
 
Källor används i ett arbete för att få svar på syfte och frågeställningar. Källor kan vara angi-

ven kurslitteratur, insamlad empiri och teorier. Källor fungerar på olika sätt bland annat som 

redskap och som inspirationskällor (Rienecker & Jørgensen 2014). Booth, Colomb och Willi-

ams (2008) skriver att det finns tre olika typer av källor att använda i en rapport och de är 

primärkällor, sekundärkällor samt tertiärkällor. 

 

Thurén (2003) menar på att om förstahandskällor används ökar trovärdigheten för studien. I 

detta arbete bearbetades två olika typer av källor. I första hand använde forskarna av studien 

primärkällor vilket var intervjuer, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Primärkällorna har 

delats in i två skilda grupper. Den första primärgruppen var respondenterna från intervjuerna. 

Respondenterna är en viktig källa därför att det är deras svar som bearbetades i resultatdelen. 

Den andra primärgruppen var avhandlingar och vetenskapliga artiklar, denna del är också 

viktigt eftersom den forskningen ställs mot respondenternas svar (Thurén 2003).  

 

Forskarna har även använt i liten utsträckning sekundärkällor i form av olika forskare som 

skrivit böcker om det valda ämnet och själva refererat till andra författare. Alla valda källor 

har varit nödvändiga för att uppfylla studiens valda syfte. 

 

6.5 Källkritik 
 
Källkritik används till hjälp för att bedöma sanningshalten gällande olika påståenden i forsk-

ning (Thurén 2003). Metoden används för att författaren ska vara medveten om att det finns 

en problematik i det som ska bearbetas (Rienecker & Jørgensen 2014). Det används för att se 

om källorna varit tillräckligt trovärdiga för att användas till att besvara syftet och frågeställ-

ningarna (Rienecker & Jørgensen 2014). Det kan också vara en hjälp för att uppmärksamma 

tänkbara fel (Thurén 2003). Enligt Rienecker och Jørgensen (2014) finns det olika aspekter 

inom källkritik som är användbara att använda vid ett rapportskrivande, det kan exempelvis 

vara källans trovärdighet eller författarens auktoritet i ämnet. 
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När källorna till studien valdes ut var forskarna noga med att analysera källorna. Att vara 

noga med källans trovärdighet samt författarens auktoritet i ämnet har varit centralt för fors-

karna under studiens gång. Det finns en mängd forskning om motivation och författarna till 

studien har många gånger ställt källorna mot varandra för att vara säkra på att källan är objek-

tiv och trovärdig. 

 

6.6 Datainsamlingsteknik 
 
Valet av att använda intervjuer som datainsamlingsteknik baserades på att forskarna till denna 

studie ville öka förståelsen av deltagarnas personliga uppfattningar och förhållande till studi-

ens ämne. Deltagaren i en semistrukturerad intervju har en stor frihet att uttrycka sina svar 

(Bryman 2011). Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju passar bra till en 

studie som har fler än en forskare och en relativt klar inriktning i intervjun för att kunna be-

svara arbetets frågeställningar. För att skapa en inriktning i intervjun användes en intervju-

guide (Se bilaga 1) baserad på sex stycken teman. Användning av teman användes enbart för 

att förenkla det insamlade materialet för forskarna. När det gäller att sammanställa en inter-

vjuguide är det viktigt att ta två aspekter i beaktning, grad av standardisering och grad av 

strukturering. Detta innebär att frågornas utformning och inbördes ordning samt i vilken ut-

sträckning respondenterna kan svara fritt på frågorna har mindre betydelse eftersom respon-

denterna svarar utifrån sina tidigare erfarenheter (Patel & Davidsson 2011). Frågorna som 

ställdes under intervjuerna ställdes i stor utsträckning av intervjuguidens ordning, men även 

efter deltagarnas svar för att frågorna och samtalet skulle ske naturligt. Under intervjuerna 

förekom det att forskaren ställde följdfrågor om deltagaren nämnde något som var intressant 

och givande för studien att ta del av. 

 

Innan intervjuerna påbörjades granskades frågorna noggrant av den orsaken att det är viktigt 

att se om frågorna täcker syftet som formulerats i arbetet. Patel och Davidsson (2011) skriver 

att det är viktigt att våga vara kritisk till de frågor som formulerats. Innan första intervjun 

gjordes en pilotintervju på en representativ kvinna för att testa intervjuguiden. Pilotintervjun 

gav forskarna till studien en möjlighet att se om frågorna var väl formulerade för att enkelt 

besvaras av respondenterna. Patel och Davidsson (2011) hänvisar även till att det är en chans 

att kunna omformulera sina frågor innan de riktiga intervjuerna görs. Efter utförd pilotintervju 

korrigerades intervjuguiden genom att frågorna förtydligades.  
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Intervjuerna spelades in för att vid ett senare tillfälle avlyssnas och analyseras. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) ger det intervjuaren en frihet att fokusera på det faktiska ämnet under 

intervjutillfället om intervjuerna spelas in. Under inspelningarna användes mobiltelefoner 

tillhörande forskarna. För att en inspelning ska få ske krävs det att respondenterna har gett 

tillstånd till inspelningen (Patel & Davidsson 2011). Tillstånd av inspelade intervjuer godkän-

des av deltagarna genom att de mottog ett informationsbrev (Se bilaga 2) angående intervjun 

innan intervjutillfället. 

 

6.7 Transkribering 

 
Intervjutillfällena spelades in för att forskarna skulle ha möjlighet att avlyssna intervjuerna. 

Inspelningarna överfördes sedan till en dator där de kunde spelas upp och transkriberas. Tran-

skribering innebär att intervjuerna skrivs ner före analys (Kvale 1997).  Under avlyssningen 

gjordes en utskrift av varje intervju utifrån vad respondenterna svarat under de nio intervjutill-

fällena. Kvale och Brinkman (2014) påvisar att en utskrift är en översättning från muntlig 

form till skriftlig form. 

 

När transkriberingarna var genomförda analyserades de för att hitta gemensamma faktorer 

som respondenterna sagt för att få en överblick över alla svaren. Det gjordes genom att grund-

ligt läsa varje intervju flera gånger för att utläsa om det fanns några gemensamma faktorer 

inom varje frågeställning. Patel och Davidsson (2011) skriver att det är praktiskt att göra lö-

pande analyser vid bearbetning av en kvalitativ undersökning. Fördelar med att göra löpande 

analyser är att upptäcka om intervjuerna går som det var tänkt eller om det är något som fort-

farande behöver förändras eller läggas till. 

 

6.8 Kvalitetssäkring  
 
För att kvalitetssäkra studien användes två termer, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 

består av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman 2011).  
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Bryman (2011) skriver att trovärdighet innebär att skapa en trovärdighet i resultatet och att 

den som presenterar arbetet säkerhetsställer att den verklighet som blivit uppfattad är trovär-

dig. Överförbarhet, handlar om att studien ska studera något på djupet och kunna överföra 

respondenternas verklighet till ord. Pålitlighet, betyder att forskarna för studien ska anta ett 

granskande synsätt vilket innebär att forskningsprocessens alla delar ska säkerhetsställas samt 

att det ska skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse. Möjlighet att styrka och konfir-

mera innebär att forskarna ska vara medvetna om att det inte går att få en fullständig objekti-

vitet i forskningen och att forskarna inte medvetet blandat in personliga värderingar (Bryman 

2011). Dessa fyra delkriterier har tagits hänsyn till av forskarna under forskningsprocessen. 

Äkthet innefattar att forskarna bör undersöka om studien ger en rättvis bild av åsikter och 

uppfattningar som studerats (Bryman 2011).  

 

För att skapa en trovärdighet i studien har forskarna gjort ett noggrant urval av deltagare så de 

har haft erfarenheter för att uppfylla syftet. Intervjuerna transkriberades och överfördes för att 

säkerhetsställa att ingen viktig information gick förlorad. Transkriberingarna skrevs i skrift-

språk för att underlätta för läsaren. För att öka pålitligheten i studien har delarna i forsknings-

processen genomförts med stor noggrannhet och skrivits ner i olika kapitel. Det antagna resul-

tatet har ställts mot den tidigare forskningen och teorin. Av anledningen att forskarna tolkat 

respondenternas svar menar Bryman (2011) att det dock aldrig kan göras en fullständig 

kvalitetssäkring vid ett tolkningsarbete. Genom studiens gång har forskarna lagt egna åsikter 

och värderingar åt sidan och enbart studerat det insamlade materialet, allt för att styrka arbe-

tets resultat. Genom att tematisera och att ställa följdfrågor till respondenterna har forskarna 

försökt säkerhetsställa äktheten så långt det gått i arbetet. 

 

6.9 Forskningsetiska övervägande 
 
Hermerén (2011) skriver att det är svårt att definiera forskningsetik. En stor del av forsk-

ningsetik handlar om hur forskningsdeltagarna bör behandlas och skyddas från bland annat 

kränkningar av medverkande i forskningsstudien. 

 

Det finns en publikation av Vetenskapsrådet (2002) som heter God forskningssed vilket inne-

bär att deltagarna i forskningen ska skyddas. Det finns fyra grundkrav och dessa är; informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att det ställs krav på att forskaren talar om för de berörda vad syftet med forskningen 
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är (Vetenskapsrådet 2002). En annan viktig aspekt som tydligt ska framgå i informationskra-

vet är att de deltar frivilligt och att de insamlade uppgifterna inte kommer användas för något 

annat än till forskningens syfte (Hermerén 2011). Samtyckeskravet förutsätter att deltagarna 

deltar i studien av egen vilja (Vetenskapsrådet 2002). Det innebär att deltagare till forskning-

en får avbryta sin medverkan i en intervju om denne vill detta (Hermerén 2011). Konfidentia-

litetskravet syftar på att deltagarna av studien ska ges konfidentialitet och att deras person-

uppgifter ska hanteras varsamt (Vetenskapsrådet 2002). Detta krav innebär att de som tar del 

av projektets slutresultat inte ska ha en möjlighet att identifiera de personer som deltagit i 

undersökning och det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att ta del av deltagarnas 

uppgifter (Hermerén 2011). Slutligen innefattar nyttjandekravet att det insamlade materialet 

endast ska användas till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). De får inte utlånas för 

andra ändamål eller icke-vetenskapliga syften (Hermerén 2011). 

 

I studien förklarade forskarna tydligt om informationskravet och forskningens syfte innan 

respondenterna behövde svara om de ville delta, detta genom ett informationsbrev (Se bilaga 

2). De tilltänkta respondenterna meddelades om samtyckekravet och hade möjlighet att när 

som helst avbryta intervjun även om den hade påbörjats. Det berättades för respondenterna 

om konfidentialitetskravet och att deras uppgifter enbart tillhandahölls av oss som genom-

förde studien samt handledare och examinator. Namn och städer har därför namngetts med X 

och Y i transkriberingarna. Nyttjandekravet förklarades tydligt och att resultatet används en-

bart i den tilltänkta studien. Allt detta har utförts i paritet med Vetenskapsrådets (2002) fyra 

grundkrav. 

 

6.10 Analysmetod 
 
För att analysera det insamlade materialet valde forskarna att använda de tre personlighetsni-

vårena från teorin HMIEM. Forskarna tolkade varje fråga och placerade svaren i den nivån 

som lämpades bäst. Studiens syfte är att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskri-

ver interna respektive externa motivationsfaktorer därför är studiens resultat inte kopplat till 

hur många som svarade vad, utan resultatet ger enbart en beskrivande bild av vad responden-

terna svarade. Citaten som valdes ansågs bäst lämpade för att beskriva vad respondenterna 

berättade om motivation.  
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7 Resultat 
 
Nedan presenteras studiens insamlade resultat från genomförda intervjuer som anses vara 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är uppdelat i tre teman efter teo-

rin Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation. För att säkerhetsställa respon-

denternas konfidentialitet har de benämnts med R1-R9 i studiens resultat. De utvalda citaten 

är tagna efter att få en övergripande sammanställning av vad respondenterna sagt om moti-

vation. 

 

7.1 Globalnivå 
 
I första temat har respondenterna fått svara på frågor utifrån den globala nivån. Det innebar 

frågor som rörde deras personlighet samt hur deras deltagande i idrotten påverkades av moti-

vationsfaktorer. 

 

7.1.1 Den största drivkraften 

 
Respondenterna förklarade att den största drivkraften för dem var glädje och att det är roligt 

när de idrottar. Respondenterna mådde bra, hade ett välmående samt blev lyckliga av idrotten. 

 

Att man verkligen älskar det och har kul när man gör det […] R2 

 

Det framkom också att den största drivkraft var viljan av att bli bättre och få en bekräftelse av 

den tiden de lagt ner på idrotten. En aspekt som nämndes var att när respondenterna kände att 

de utvecklades i idrotten gav det ett ökat självförtroende. 

 

[...] just känslan när man har lagt ner mycket tid på något eller tränat hårt och sen just att 

man då ibland fick ut de i en match [...] R7 

 

Det som kunde utläsas från respondenter var att det var viktigt för dem att de hade roligt i sitt 

idrottsutövande samt att få någon form av bekräftelse. 

 

7.1.2 Motivationens betydelse 
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I frågan om vad motivation innebar för respondenterna framkom det att motivation var en 

målbild. Mål var något de kunde sträva efter och drivas av för att uppnå resultat, genom att ha 

ett mål beskrevs det att motivation uppkom naturligt. Motivation beskrivet med ord betydde 

för respondenterna, glädje, drivkraft och utveckling. 

 

Att kunna se målet och förstå att jag behöver göra detta som kanske är lite jobbigt just nu 

för att ta mig dit. Det är någonting man gör för att man vill sträva mot något högre. R5 

 

[…] man behöver en viss stimulans för att vara motiverad ju, och om man bara ser vad mo-

tivation för mig är så är det stor glädje till det man gör. Att man verkligen älskar det och 

har kul när man gör det för annars så kan du ju inte göra det […] R2 

 

Motivation beskrevs kunna uppstå genom sociala sammanhang som lagkompisar och sociala 

relationer. Motivation formas också genom att få bekräftelse av något och att individen ser en 

betydande roll med sitt idrottsutövande.  

 

Många gånger kanske man inte har motivationen till att träna alls men man gör det för alla 

andras skull [...] Det är för man har den här gemenskapen och man tycker det är så roligt. 

R6  

 

Ja de är väl någonting som driver mig framåt eller alltså något som man är villig att lägga 

ner tid på för att man ser en mening med det. [...] R7 

 

Uttrycket motivation beskrevs som något självklart att inneha, men det visades vara svårt att 

uttrycka vad motivation är. Det resulterade i någon form av personliga mål, en drivkraft och 

att det finns en betydelsefull mening med utövandet. 

 

7.1.3 Den yttre pressen 

 
När frågan om yttre press ställdes till respondenterna framkom det i svaren att de aldrig upp-

levt någon form av personlig yttre press. Pressen kunde öka i takt med förväntningarna, men 

det var aldrig någon fråga om press som störde deras satsning. När frågan blev mer ingående 

så framkom det ändå att det fanns en viss upplevd press från tränare.  
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Nej det har jag inte. Tränarna sätter ju en press, presterar man inte får man inte spela. Så är 

det ju liksom i alla sporter [...]. R6 

 

Nej de gjorde jag inte! Jag hade mest press ifrån mig själv. R7 

 

Den yttre pressen respondenterna kände kom främst från tränare. Respondenterna visade i 

motsats till frågan inneha en större inre press. 

 

7.2 Kontextnivå 
 
I andra temat har respondenterna fått svara på frågor utifrån den kontextuella nivån. Det inne-

bar frågor som rörde deras val kring deras idrottande. 

 

7.2.1 Elitsatsning 

 
Respondenternas svar om varför de valde att elitsatsa var varierande. Det framkom att det var 

naturligt att satsa genom att de fick en tidig framgång, idrotten gav självförtroende och sociala 

aspekter som tränare och lagkompisar.   

 

Ja, de va ju alltså, de va ju ingenting som jag kanske personligen valde utan mer laget och 

våra tränare som satte de målet [...] R8  

 

Det gick väldigt lätt på planen om man kan säg så, och blev tidigt uppflyttad i damtruppen 

[...] sen när föreningar som spelade i högre divisioner runt om ringde så blev det liksom ett 

naturligt steg att byta för att utveckla sig själv [...] R2 

 

Eh jag var ganska duktig och fick höra det alltså det blev en boost och motivation och jag 

kunde ju inte slänga iväg det här. Så det var mycket utifrån från folk, jag spelade med kil-

larna och där fick man bekräftelse att jag gör något som är bra [...] R6 

 

Respondenterna antydde att en elitsatsning blev naturlig på grund av en individuell utveckl-

ingskurva, bekräftelse eller genom målsättningar. 
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7.2.2 Yrkesstatus – att leva på sin idrott 

 
Respondenterna upplevde att det inte gick att livnäras ekonomiskt enbart på idrott. Viss eko-

nomisk ersättning fanns inom vissa idrotter. Det framkom även att respondenterna kunde hel-

tidssatsa något år, för att det skulle gå ihop ekonomiskt var respondenterna beroende av anhö-

riga eller banklån.  

 

Det är svårt, särskilt inom friidrotten där behöver du nästan vara en typ Klüft liksom. R4 

 

Det framkom hur skillnaden kunde vara mellan damer och herrar i olika idrotter när det gäller 

att tjäna några pengar på idrotten.  

 

[...] de är ju skillnad att titta på alltså dampingis och herrpingis så, herrar i olika idrotter har 

generellt lättare att få sponsring och att de är lättare att satsa alltså ge sponsring till en kille 

jämfört med en tjej. [...] Alltså det är väl så generellt och de är bara något man accepterar 

på något sätt fast man inte borde det eller vad man ska säga. Och så är det väl i dom flesta 

idrotterna inte bara inom pingisen så. R7 

 

För respondenterna i denna studie fanns det ingen möjlighet att enbart leva på idrotten. Jobb 

eller studier vid sidan av en elitsatsning var vanliga ekonomiska lösningar. 

 

7.2.3 Livsstatus och privatliv 

 
Respondenterna uppgav att idrotten gick i första hand och att deras privatliv också anpassades  

därefter. Sociala relationer var relaterade till idrotten. Långdistans och pendling till träningar  

var en självklarhet under karriärens start, men upplevdes påfrestande för motivationen med  

tiden. 

 

Jag bodde hemma. Umgicks mest med de i laget. Jag hade inte så mycket för mig, jag har i 

stort sätt bara träningarna på eftermiddagarna och skolan på förmiddagarna. Jag hade lik-

som inget annat privatliv [...] R6  
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[...] första skolåret i X spelade jag i X och pendlade elva mil fram och elva mil tillbaka. 

Och de var lite halvjobbigt för det blev ju 4 dagar i veckan plus match. Så här i efterhand 

kan jag inte riktigt förstå [...] R9 

 

Samboliv under elitkarriären framställdes som betydelsefullt av sociala och privata skäl.  

Sociala aspekter beskrivs som något stödjande och den privata aspekten att hjälp erhålls i  

hemmet.  

 

Jag levde med min sambo redan då och han fick väl ta rätt så mycket jobb där hemma lik-

som, se till så maten var färdig, städa, tvätta och handla. R2 

 

Beroende på personlig livskontext föll det naturligt att respondenterna gjorde valet att sätta 

idrotten först därför att de hade en trygghet hemifrån. 

 

7.2.4 Motivation vid idrottskarriärens slut 

 
Respondenternas motivation vid idrottskarriärens slut beskrevs dala av olika anledningar. 

Några av de svar som uppkom till en bristande motivation var tanken på livet efter idrotten, 

att skapa familj och göra yrkeskarriär. Tränarroller upplevdes även vara betydande motivat-

ionsfaktor för en fortsatt karriär.  

 

[...] jag började mer fundera på att göra en karriär inom yrkeslivet istället där man kunde 

försörja sig på och faktiskt bilda familj. R2 

 

Men jag var ändå ganska motiverad till att fortsätta en termin till, men så blev det som så 

att min tränare slutade. Och då var det lite såhär ska jag fortsätta då det inte fanns någon 

tränare som kunde gå in och ta över hans plats. Då var det lite såhär om jag ska fortsätta en 

termin till eller ska jag lägga av nu, lite velande fram och tillbaka men skulle jag fortsätta 

ville jag göra det fullt ut och det hade varit med min tränare i så fall. Då tyckte jag inte det 

var värt att fortsätta bara för att, det var därför jag slutade. [...] så jag kände att jag inte 

ville börja om med någon ny och sen så hade han väldigt bra kompetens också [...] R5 

 

Långvariga skador var en annan bristande motivationsorsak. Skador skapade ett problem 
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genom att det uppstod ett socialt utanförskap och i takt med det började motivationen att avta.  

 

 [...] Öh sen sista säsongen gick jag lite halvskadad och då var de lite att motivationen var på 

foten, att foten skulle hålla var övriga kroppen tvungen att vara i bra trim för att kunna spela 

så bra som möjlig. [...] när man är yngre, man är ju på något annat sätt. Man är lite, man är lite 

mer naivare tror jag. Så man motiveras av att bara köra någonstans! [...] de är ju olika liv man 

lever kanske när man gick på gymnasiet och sen när man pluggar på universitet och man ska 

bli mer vuxen på något sätt [...] R9 

 

Respondenterna visades inneha olika tankar vid idrottskarriärens slut. Olika aspekter fram-

kom vara anledningen till bristande motivation som skador, yrkeskarriär, familjeliv och träna-

res betydelse. 

 

7.3 Situationsnivå 
 
I tredje temat har respondenterna fått svara på frågor utifrån situationsnivån. Det innebar frå-

gor som rörde deras motivation under specifika händelser. 

 

7.3.1 Träningsmotivation 

 
Av respondenternas svar framkom det att motivation till träning genererades av målsättningar, 

glädje och ansvar till idrotten. Vid träning hade respondenterna mål att sträva efter och därför 

kunde de motiveras inför varje träning. Träning på elitnivå beskrevs också inneha ett ansvar 

för att prestera resultat på elitnivå. Andra motivationsaspekter var att träningarna upplevdes 

självutvecklande genom att nå uppsatta mål och lagansvar.  

 

Jag såg det alltid det som ett långsiktigt mål. Alltså typ att de perioder när det inte var så 

mycket tävlingar då var det viktigt att träna extra mycket för de var de perioderna jag verk-

ligen byggde upp styrka och kondition, teknik och så vidare. Det var då jag hade chansen 

att bli så bra som möjligt. [...] R5 

 

Jag har alltid tyckt att träningen var roligare än matcherna. Så jag var alltid jättemotiverad 

till att träna. Det spelade ingen roll om det var på försäsong och på grus, jag tyckte det var 

jättekul ändå. R6 
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Respondenterna såg träningsmomenten som en naturlig del för att kunna tävla på elitnivå. Om 

respondenterna inte utförde träningen så skulle tävlingsresultaten utebli. 

 

7.3.2 Tävlingsmotivation 

 
Respondenterna upplevde att motivationen till tävlingsmomenten var något unikt. När det var  

tävling var respondenterna mera fokuserade, laddade och kände att de kunde prestera mera. 

 

[...] När det är tävling och vinna så, då händer de ju något med hjärnan! [...] Då är det ju 

full fokus och man blir ju liksom sådär. Aa då är det de som gäller, [...] R7 

 

[…] De var ju också en stor del i motivationen, att man kunde ge publiken en bra match. 

R7 

 

En annan aspekt vid tävlingssammanhang handlade om nervositet. Det framkom att nervosite-

ten påverkade motivationen negativt genom att tävlingarna upplevdes som ett jobbigt mo-

ment. 

 

Jag var ofta väldigt nervös och kunde inte hantera tävlingssituationen. Jag hade inte jätte-

bra motivation till att spela matcher. Det blev bättre på äldre dagar då man slappnade av 

mer men när man var ung var jag väldigt fixerad över vem som tittade på matcherna och 

vad det tyckte över min prestation. Så det var mer jobbigt än att jag tyckte det var kul lik-

som. R6 

 

Motivation inom tävlingssammanhang beskrevs antingen genom psykiskt upplyftande eller 

psykiskt jobbigt. 

 

7.3.3 Motivationsförändring 

 
Respondenterna sa att motivationen förändrades under karriärens gång. Motivationen har upp-

levts variera mellan högt eller lågt beroende av resultat och prestation. Åldern beskrivs också 

vara en styrande faktor till motivation. 
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Eh ja alltså motivationen har kommit och gått lite utefter hur resultaten har varit. Jag hade 

någon period då det inte gick sådär jättebra och då hade man inte jättemycket motivation 

till att gå till träningarna och att tävla. Men samtidigt fanns det motivation där någonstans 

för man ville gå dit och fortsätta eftersom man inte ville sluta genom att man blivit sämre. 

Sen så växer motivationen när det går bättre på tävlingarna skulle jag vilja säga. Jag tror 

det sista åren när jag var som bäst så tyckte jag det var som roligast att gå till simträning-

en.  R5   

 

[...] men det känns som att de har gått ner i åldrarna lite. Men de är ju klart jag kände ju lite 

att, uh 29 år gammal. Nä, men man orkade inte. Man hade inte motivationen på det viset, 

de var ju något som hände där dom sista 1–2 åren kan man väl säga, eller sista året kanske. 

[...] R8 

 

[...] så skillnaden där var, när man var yngre så var det lätt, jag ville bara framåt och jag 

ville liksom se hur bra det kunde bli, och jag visste inte hur det kunde bli, men sen när jag 

hade skadat mig två år på raken och haft väldigt ont så blir man ju lite rädd att man blir 

skadad igen och då börjar man ju också ifrågasätta vad gör jag, varför gör jag det här, så 

började man istället sätta press på sig själv. R3 

 

Motivationsförändringar upplevdes olika beroende på respondenternas livskontext eller sär-

skilda situationer. 

 

7.3.4 Motivation till den långa karriären 

 
Hängivenhet och individuell utveckling till idrott visades vara en anledning till att responden-

terna bedrivit idrott under en längre tid. Det framkom aspekter att glädje, välmående, tränare 

och lagkompisar hade en viktig del till elitsatsningen.  

 

[..] men de har lite med yttre faktorer med laget. Men sen var de ju också individuella, att 

man själv ville bli bättre! Och speciellt med vår nya tränare under elitserien där, de gjorde 

ju att han verkligen fick ut de bästa utav en och man såg att man kunde bli bättre!  R7 
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[...] men just den här drivkraften att prestera och få resultat och visa att man kan, det var 

liksom, det här är jag. Jag är duktig på det här och att vara duktig på någonting motiverar 

en. R3 

 

Det som framkom var att det var viktigt för respondenterna att de trivdes med idrotten de ut-

förde. 

 

7.3.5 Målsättning 

 
Angående idrottsliga målsättningar framkom de två aspekter som respondenterna strävade 

efter, vilka var personlig utveckling och yttre belöningar.  

 

[...] Jag tror att jag alltid har haft ett sånt här prestationsdriv att jag skulle vilja bli så bra 

som möjligt och få bekräftelse säkert också. [...] R9 

 

Det var att ta medalj på VM. R1 

 

Jag ville bli så bra så att jag kunde spela i landslaget. Jag hade ganska höga mål.  R6 

 

Inre personliga och yttre resultatorienterade mål upplevdes som de mest framträdande 

aspekterna när det gällde motivation genom målsättningar. 
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8 Diskussion 
 
Nedan kommer metoden att diskuteras samt resultatet tillsammans med tidigare forskning. 

Resultatet kommer att kopplas till teorin Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Moti-

vation. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare 

beskriver interna respektive externa motivationsfaktorer. Första frågeställningen var, hur 

beskriver kvinnliga elitidrottare uttrycket motivation? Andra frågeställningen var, hur beskri-

ver kvinnliga elitidrottare sin interna motivation? Den tredje frågeställningen var, hur be-

skriver kvinnliga elitidrottare sin externa motivation? 

 

8.1 Metoddiskussion 
 
Valet av att göra en intervjustudie föll på att det var lämpligt med längre djupgående inter-

vjuer. Valet av en tvärsnittsdesignad studie grundades genom att forskarna fick fram ett resul-

tat med begränsade resurser av den valda målgruppen, vilket stärks av Gratton och Jones 

(2004).  Forskarna ansåg att metodvalet var lämpligt för att uppfylla det valda syftet eftersom 

studien inte fokuserade på statistiskt perspektiv. Anledningen till att nio djupintervjuer utför-

des var för att säkerhetsställa arbetets kvalitet, därför valdes innehållsrika och detaljerade 

istället för kortfattade intervjuer. Att ändra urvalet till aktiva atleter istället för inaktiva atleter 

hade resulterat i ett annorlunda resultat, eftersom de befinns i den aktuella motivationssituat-

ionen. Att genomföra fysiska intervjuer hade kunnat ge ett bredare svar, detta stärks av Bry-

man (2011) som menar på att en telefonintervju sällan kan vara längre än 25 minuter om den 

ska vara effektiv. En personlig intervju kan även vara längre och fortfarande effektiv i jämfö-

relse med en telefonintervju. 

 

Forskarnas framställande av studiens intervjuguide utformades efter studiens frågeställningar, 

med hänsyn tagen till tidigare forskning och teoretiska val.  

 

För att stärka studiens pålitlighet har forskarna till stor del valt att använda internationella 

källor och tidigare forskningsmaterial. Forskarna av studien har använt sig av den teoretiska 

modellen HMIEM för att se om modellen bekräftade kvinnornas syn på motivationsfaktorer. 

Det bekräftades att teorin gick att använda genom studiens resultat. Forskarna av studien har 

under hela processen kvalitetssäkrats studiens syfte och frågeställningar så att det som ska 

undersökas har undersökts. Studiens syfte och frågeställningar har besvarats i resultatdelen.  
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8.2 Grunden till kvinnliga elitidrottares motivation 
 
I studiens resultat framkom det att respondenterna hade svårigheter med att beskriva begrep-

pet motivation samtidigt som de påvisade att motivation var viktigt för att kunna utöva elitid-

rott. I en studie gjord av Robertson och Treasure (2012) framkom det att motivation är en 

central del av livet och att motivation är ett komplext begrepp vilket stärker studiens resultat. 

För respondenterna innebar motivation ett mål som de hade att jobba mot. Motivation var 

något respondenterna kunde sträva efter och drivas av för att uppnå resultat. Motivationen 

formades även genom att respondenterna fick någon form av bekräftelse och att de såg sitt 

idrottsutövande som något betydelsefullt. Robertson och Treasure (2012) menar på att ett 

bättre självförtroende stärker den individuella prestationsnivån. 

 

I en studie av Clancy et al. (2016) framkom det att det fanns motivationsskillnader beroende 

på vilken tävlingsnivå en idrottare befanns på. Det forskningsresultatet stärker även resultatet 

i denna studie eftersom respondenterna angav att under tiden de elitsatsande var idrotten högt 

prioriterat före andra aktiviteter. I början av respondenternas karriär var idrotten inte första 

prioritet utan utövades för att det var roligt. Gustafson (2008) hänvisar i sin studie att för und-

vika idrottslig utbrändhet är det viktigt att uppleva en glädje till idrotten, trivsamhet och ge-

menskap. Det forskningsresultatet stärker även resultatet i denna studie, alla deltagarna har 

utövat elitidrott i flera år och beskrev glädjen som en av den viktigaste drivkraften till att ut-

öva idrott.  

 

Weinberg och Gould (2010) beskriver att motivation är en process som förändras mellan in-

dividers individuella personlighet och olika situationer. Det forskningsresultatet stärker resul-

tatet av denna studie därför att respondenterna beskrev att motivationsnivån kunde variera 

genom olika situationer och med åldern. 

 

8.3 Intern kvinnlig motivation 
 
Om en individ drivs av intern motivation drivs den av sina kunskaper, färdigheter eller stimu-

leras av specifika situationer (Weinberg & Gould 2010). I en studie av Kazak Çetinkalp 

(2012) beskrivs det att kvinnor styrs mest av de interna faktorerna. Detta påvisades även i 

studiens resultat där respondenterna beskrev att de drevs mer av interna motivationsfaktorer i 
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frågan om hur de motiverades till att elitsatsa och fortsätta med sin idrott. Respondenterna 

beskrev att glädje och välmående var två viktiga aspekter när det kom till elitsatsning. I resul-

tatet framkom det även att respondenternas största drivkrafter var glädje, att de hade roligt när 

de idrottade samt att de blev lyckliga av idrotten. Detta stärks även av Weinberg och Gould 

(2010) som beskriver att stimulation uppkommer när en individ motiveras av att ha roligt, 

känner en upphetsning till uppgiften eller en känsla av välbefinnande. 

 

Pedersen (2002) undersökte i en studie faktorer som påverkade olika drivkrafter hos idrottsut-

övare. Det som framkom var att den interna motivationsfaktorn självkänsla motiverade de 

flesta idrottsutövarna. Detta beskrev även respondenterna till denna studie när de förklarade 

varför de valde att elitsatsa. Det framkom att de respondenter som hade tidig framgång uppvi-

sade en stark självkänsla av bättre självförtroende som de erhöll från tränare och lagkamrater 

genom bekräftelse. Chung-Chang et al. (2012) stärker även det i en studie där kvinnor förvän-

tas att deras självkänsla och självsäkerhet ska förverkligas genom deltagande i idrott. Sarra-

zini et al. 2002 menar att de som fortsätter med sin idrott innehar en högre grad av inre belö-

ningar än de som slutar. 

 

Vid utförandet av tävlingsmomenten beskrev respondenterna att den största motivationen var 

att få bekräftelse och att prestera. Respondenterna beskrev tävlingsmomenten som mer foku-

serande, laddade och att prestationsnivån ökade. Chantal et al. (1996) analyserade motivation 

i tävlingsprestation på bulgariska elitidrottare. I studien framkom det att kvinnliga idrottare 

hade större intern motivation till tävlingsmomentet. 

 

8.4 Extern kvinnlig motivation 
 
Motivation styrs av ett behov, ett behov styrs av livskvalité och välbefinnande (Taormina & 

Gao Source 2013). Vad som är underliggande för motivation är attityden och viljan att nå 

målet (Ryan & Deci 2000). Extern motivation hos respondenterna visades vara betydelsefullt 

genom lagkompisar och socialt stödjande relationer. Respondenterna visades ha en stödjande 

relation antingen av sambon eller familjen. Swanepoel, Surujlal och Isabirye (2015) skriver 

att om en idrottskarriär ska vara möjlig krävs bland annat en stöttande familj, bra anläggning-

ar och en stödjande relation. 
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Beträffande elitidrottarnas motivation beskrivs den förändrats under karriärens gång. Motivat-

ionen har varierat beroende på elitidrottarnas resultat. Mallett och Hanrahan (2004) menar att 

elitidrottares motivation förändras med tiden och i slutet av karriären är det inte yttre belö-

ningar idrottarna tävlar för. Respondenterna visade inte på någon utmärkande skillnad att mo-

tivationen skulle förändrats till intern motivation vid idrottskarriärens slut. Under hela karriä-

ren styrdes respondenterna mest av intern motivation. 

 

Målsättningen med respondenternas idrottande styrdes av personliga mål och yttre belöningar. 

Monacis, De Palo och Sinatra (2013) påvisar att idrotta med icke självbestämmande motivat-

ion handlar om att vilja uppnå resultat snarare än tillfredsställa psykologiska behov. För idrot-

tare med icke självbestämmande motivation är det viktigaste viljan av att vinna och att uppnå 

berömmelse. I denna studie framkom det inget svar som tolkades till icke självbestämmande 

motivation, utan det viktigaste var att uppnå personliga målsättningar. Däremot ansågs en del 

av motivationen vara att jobba för yttre belöningar som exempelvis att ta medalj på VM och 

fylla läktarna med publik vid tävlingssammanhang. 

 

Respondenterna har också berättat att deras motivation sett annorlunda ut under karriären. 

Detta stärker Clancy et al. (2016) som påvisar att det finns skillnader på hur elitidrottares mo-

tivation ser ut. Studien kan inte styrka att framgångsrika elitidrottare påvisar en icke självbe-

stämmande motivation som Clancy et al. (2016) hävdar. Av studiens resultat kan det däremot 

utläsas att motivationen styrs både av icke självbestämmande motivation och självbestäm-

mande motivation. 

 

8.5 Kvinnors motivation kopplad till HMIEM 
 

8.5.1 Globalnivå 

 
En avläsning utifrån global nivå kunde den största drivkraften, motivationens betydelse samt 

den yttre pressen placeras. Här tolkades det att behovet till nivån kunde avläsas av att själv-

bestämmande styrs genom glädjen till idrotten. Att ha hög kompetens var en styrande faktor 

för självförtroendet. Anknytningen till idrotten styrdes genom sociala relationer. Utfallet av 

motivationen genererade en hög intern motivation. Utifrån de psykologiska delarna i nivån 

blev utfallet för respondenterna att idrotten spelade en viktig roll i deras liv då den genererade 
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en hög självkänsla. Idrotten blev därför en central prioritering i respondenternas aktiva id-

rottsliv. 

 

8.5.2 Kontextnivå 

 
Respondenternas elitsatsning, yrkesstatus, livsstatus och privatliv samt att avsluta karriären 

relaterades till kontextnivå. Motivet till behovet tolkades genom högt självbestämmande till 

valet av att idrotta. Respondenterna utförde studier eller jobb samt bodde hemma hos föräldrar 

eller med sambo för att möjliggöra elitsatsningen. Pendling till träning och tävling var också 

något som förekom. I kontextnivå är kompetensen låg emedan den inte styr behovet för re-

spondenterna. Anknytningen till sociala relationer beskrivs vara betydelsefullt i den kontexta-

nivå. Genom att avläsa respondenternas behov var den största styrande drivkraften intern mo-

tivation. När respondenterna valde att avsluta sina karriärer styrde amotivation det valet. Ut-

fallet i kontextnivån tolkades utifrån att den styrs av aktuella livshändelser eftersom respon-

denternas svar utlästes olika beroende på var de var i sin karriär. 

 

8.5.3 Situationsnivå 

 
Träningsmotivation, tävlingsmotivation, motivationsförändring och målsättning har definie-

rats till situationsnivån. Motivet är att respondenterna känner hög anknytning till sin idrott. 

Utifrån studiens resultat tolkades det att respondenternas självbestämmande varierande mellan 

högt och lågt eftersom denna nivå är väldigt individuell. Detta stärks av Vallerand (2004) som 

menar på att situationer är individuella och sociala faktorer är av stor betydelse för situationer. 

Respondenternas idrottsliga anknytningar tolkar forskarna till individuella målsättningar och 

varierar där av. I den aktuella nivån var även kompetensen hos respondenterna individuell 

eftersom respondenternas utsagor varierade. Av de avlästa svaren påverkas situationen av 

både intern motivation och extern motivation. Utfallet av respondenternas svar resulterade i 

beteendeförändringar med tiden och beroende på den aktuella situationen. 

 

8.5.4 Närhetsprincipen 

 
De tre olika personlighetsnivåerna påverkades av varandra. Av respondenternas svar framkom 

det att närhetsprincipen av Vallerand och Lalande (2011) gick att använda i denna studie. 

Detta genom att olika sammanhang var beroende av varandras utfall. Respondenternas utfall 
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på den globala nivån var att idrotten hade en central del, vilket fick respons på kontextnivån 

där bland annat sociala relationer hade betydelse för idrotten, vilket slutligen kopplades till att 

situationsval inom idrotten grundades på den globala nivån samt utfallet av kontextnivån. 

 

8.6 Vidare forskning 
 
Utifrån studiens framkomna resultat kan vidare forskning utföras. Förslagsvis går det att ut-

öka forskningen med att dra paralleller mellan kvinnor och mäns syn på intern respektive ex-

tern motivation. Detta för att tränare ska få ökad kännedom om vad det är som motiverar de 

olika genusen till idrott. En annan aspekt som skulle vara intressant att forska om är hur 

kvinnliga lagidrottares motivation skiljs mot kvinnliga individuella idrottares motivation. 

Detta för att skapa en större förståelse om de finns någon skillnad mellan idrottsutövare i in-

dividuella idrotter och idrottsutövare i lagidrotter.  
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9 Slutsats 
 
Studiens resultat har visat att svenska kvinnliga elitidrottare beskriver att uttrycket motivation 

är ett komplext begrepp. Samtidigt är respondenterna väl medvetna om individuell motivation 

och ser det som ett mål som de har i periferin. Den interna motivationen beskrivs som bety-

delsefull eftersom den genererade högt självbestämmande och ökade självkänslan. Intern mo-

tivation gjorde så att respondenternas elitsatsning var möjlig eftersom det framkom att det 

ansågs omöjligt att leva på sin idrott. Den externa motivationen beskrivs inte lika tydligt som 

intern, men visades ändå vara betydande för respondenterna. Olika livshändelser och situat-

ioner visades vara av betydelse för respondenternas motivation under karriären och beroende 

på var respondenterna befanns i karriären förändrades motivationen.  

 

Kopplingar mellan olika händelser och situationer visades vara av betydelse för motivationens 

utfall vilket stärks av närhetsprincipen av Vallerand och Lalande (2011). Olika aspekter be-

kräftar att teorin stämmer. Efter genomförd studie anses syftet uppnått och de antagna fråge-

ställningarna besvarade. Svaren som utlästes har diskuterat ämnet kvinnlig motivation.   
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1 
 

Intervjuguide   

 

Tema 1: Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv? (Ålder, var du bor, familj, sysselsättning) 

 Hur har ditt idrottsliv sett ut? (Aktiva idrotter) 

 Vilken idrott har du utövat på elitnivå? 

 Vad var din målsättning med ditt idrottande? 

 

Tema 2: Karriär 

 Hur började du med din idrott? 

 Hur länge var (är) du aktiv i din idrott? 

 Vid vilken ålder började du elitsatsa? 

 Hur många år har du elitsatsat på din idrott? 

 Kan du beskriva varför du valde att elitsatsa? 

 Hur många år av dem var på högsta nivå? (Högsta serien i din idrott). 

 Hur såg din satsning ut, var det enbart idrott eller kombinerade du idrotten med 

jobb/studier? 

 Under din elitkarriär, kunde du “leva på din idrott”? 

 Beskriv hur ditt privatliv har sett ut under elitkarriären? (Relationer, boendestatus, 

barn, vänner) 

 

Tema 3: Motivation 

 Vi har läst forskning om elitidrott och motivation och för att kunna utföra elitsatsning 

på elitnivå krävs det motivation, beskriv vad motivation är för dig? (Olika under olika 

perioder). 

 Vilka drivkrafter skulle du beskriva har motiverat dig under din karriär? (självkänsla, 

vilja, pengar, belöning, uppmärksamhet). 

 Hur motiverades du inför en träning? (Kompisar, träna för egen skull, feedback av 

tränare). 
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 Kan du beskriva om det var någon skillnad motivationsmässigt mellan en träning och 

tävling? (Mål, vara bäst, uppmärksamhet) 

 

Tema 4: Teori 

 Hur har din motivation förändrats under karriären? (situationspåverkning? Skiljer den 

från att du bestämde att elitsatsa?). Har och i så fall hur? 

 Vad motiverade dig att hålla på så länge med din karriär? 

 När du slutatde eller trappade ner på din idrott, hur såg din motivation ut? (Låg inre 

motivation, saknade motivation) 

 

Tema 5: Forskning 

 Under din karriär, vad motiverades du mest av? (Personliga mål, pengar, svenska re-

kord). 

 Kan du beskriva om du upplevt någon utomstående press under din karriär? (Tränare, 

familj). 

 Har du i så fall påverkats av utomstående press? (På vilket sätt har det påverkat dig). 

 Kan du avslutningsvis beskriva motivation med tre ord? 

Tema 6: Övrigt 

Är det något du känner att du vill tillägga som vi missat? 
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11.2 Bilaga 2 
 
Hej! 

Vi heter Maja Stenviken, Emmie Gustafsson och Saga Olsson, vi studerar Coaching och sport 

management programmet på Linnéuniversitetet i Växjö. I skrivandets stund håller vi på med 

vårat examensarbete om idrottsmotivation. Vi tre är alla intresserade av ämnet motivation och 

kan på det här sättet skapa oss en större förståelse om vad som motiverar kvinnliga idrottare.  

 

Syftet med arbetet är få en förståelse hur svenska kvinnliga elitidrottare upplever interna re-

spektive externa motivationsfaktorer. Detta kommer göras genom intervjuer med kvinnliga 

elitidrottare som har lagt av eller trappat ner med sin idrott. Kvinnorna har varit aktiva med 

elitidrott i minst tre år. 

 

Intervjun kommer att ta omkring 30 minuter. Intervjun kan göras via telefon eller skype. 

Intervjun kommer att spelas in för att vi sedan ska kunna sammanfatta den och använda slut-

resultatet i vårt examensarbete. Samtalet som sker under intervjun kommer hanteras konfiden-

tiellt och samtliga personuppgifter eller namn kommer vara avidentifierade i samband med 

slutresultatet och rapportskrivande De som har tillgång till intervjun är vi som intervjuar er 

samt vår handledare och examinator. Intervjun är helt frivillig. Intervjun kan när som helst 

avbrytas och frågorna är frivilliga att besvaras. 

 

När arbetet är klart kommer den finnas tillgänglig i databasen DIVA. Är det några oklarheter 

eller vill du ställa frågor kontakta oss gärna. 

 

Tack på förhand, Växjö Mars 2017. 

 

Mvh Maja, Emmie och Saga 

Maja Stenviken: maja.stenviken@hotmail.se, Tel: 070 372 94 33 

Emmie Gustafson: eg222kx@student.lnu.se, Tel: 073 021 95 00 

Saga Olsson: so222hx@student.lnu.se, Tel: 073 374 06 24 


