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Abstrakt 

 

Studien bemöter ämnena avhopp och motivationsfaktorer inom svensk ungdomsidrott. 

Syftet är att identifiera orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott samt 
motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. Deltagarna i 
studien har varit aktiva inom idrotterna simning eller gymnastik men hoppat av idrotten någon 

gång mellan 13 och 20 års ålder. Studien är baserad på 15 semi strukturerade intervjuer kring 
deltagarnas upplevelser av ungdomsidrott. Frågor ställdes gällande deltagarens generella 

bakgrund, idrottsliga bakgrund, idrottsmiljö, motivationsfaktorer, målorientering, yttre 
ramfaktorer och idrottsliga avslut. Resultatet visar på att bland annat låg upplevd kompetens, 
tävlingsfokus, nytt fokus och tidsaspekt är orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott. 

Resultatet visar på att utvecklande atmosfär, bra relationer, hög upplevd kompetens och nöje 
är de mest framträdande motivationsfaktorerna inom svensk ungdomsidrott. Resultaten 

stämmer övererens med tidigare forskning kring motivationsfaktorer och avhopp från 
ungdomsidrott. Implikationer ges. 
 

 
Nyckelord: gymnastik, idrottsligt avslut, motivationsklimat, simning, ungdomsidrott  
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Abstract 

 
The study deals with factors contributing to dropouts and sports participation in Swedish 

youth sport. The aim of the study is to identify reasons for dropouts from Swedish youth sport 
and to identify factors that motivate youth athletes to continue with the sport. The participants 
in this study have been active in gymnastics or swimming but dropped out of the sport 

somewhere between the ages of 13 and 20. The study is based on 15 semi-structured 
interviews about participants' experiences of youth sport. Questions were asked regarding the 

participants´ general background, sporting background, sporting environment, motivators, 
goal orientation, external factors and athletic termination. The results show that, among other 
things, low perceived competence, focus on competitions, a new focus and time factors are 

the main reasons for dropouts from Swedish youth sport. The results show that a 
developmental atmosphere, good relationships, high perceived competence and enjoyment are 

the most prominent motivational factors within the Swedish youth sport. The results 
correspond with previous research on motivation factors and dropouts from youth sport. 
Implications are given. 

 
 

Keywords: dropout from sport, gymnastics, motivational climate, swimming, youth sport
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Introduktion 

Mer än 80 procent av alla ungdomar i Sverige går någon gång med i en idrottsförening. 

Tyvärr är det många ungdomar som lämnar idrotten och vid 20 års ålder är bara hälften av 
ungdomarna kvar (Franzén & Peterson, 2004). Riksidrottsförbundet (2005a) menar att 

idrottsföreningarna i Sverige måste bli bättre på att behålla de ungdomar som är aktiva inom 
föreningarna.  
     I Riksidrottsförbundets verksamhetsinriktning 2006-2007 framgår det att föreningar 

bemöter ungdomar olika beroende på talang och ambition. Detta anses vara en av orsakerna 
till att ungdomar lämnar föreningsidrotten (Riksidrottsförbundet, 2005c). I 

Riksidrottsförbundets måldokument ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet 2005b) framgår att 
det ska finnas plats för alla ungdomar i föreningsidrotten oavsett ambitionsnivå. För att 
behålla breddverksamheten och de ungdomar som är med i en idrottsförening enbart för att 

träffa kompisar och för att ha roligt måste föreningarna kunna erbjuda alternativ som är 
anpassade till ungdomar med den ambitionsnivån. Detta för att kunna upprätthålla 

ungdomarnas motivation till fortsatt idrottsdeltagande (Riksidrottsförbundet, 2005c). 
    Duda & Treasure (2010) menar att kompetens, tillhörighet och autonomi är psykologiska 
behov som är viktiga för motivationen. Behovet av kompetens tillgodoses genom att individen 

anser sig klara av uppgifterna på ett framgångsrikt sätt, får positiv feedback och bekräftelse på 
framgång. Behovet av tillhörighet tillgodoses då individen upplever gemenskap, till exempel i 

träningsgruppen eller idrottslaget. Maslow (1987) menar att individer måste få de sociala 
behoven; vänner, gemenskap och tillhörighet uppfyllda för att känna sig motiverade. Behovet 
av autonomi tillgodoses genom att individen får möjlighet att bestämma själv och ta egna 

beslut, till exempel val av idrott eller idrottsgren (Deci & Ryan, 2000). 
       Idrottsföreningarna i Sverige har svårt att behålla ungdomar inom föreningsidrotten och 

många ungdomar i åldern 13-20 år väljer att lämna idrotten (Riksidrottsförbundet 2005a). 
Med hänsyn till ovanstående information är det relevant att undersöka vilka faktorer som 
ligger bakom avhoppen samt vilka faktorer som motiverar ungdomar till fortsatt 

idrottsdeltagande. Genom att identifiera orsaker till avhopp och motivationsfaktorer inom 
ungdomsidrotten skapas en klarare bild kring hur avhoppen kan reduceras och 

ungdomsdeltagandet öka. Det finns få svenska studier kring avhopp och motivationsklimat 
som är baserade på individuella idrotter. Att basera studien på de individuella idrotterna 
simning och gymnastik är av intresse då man inom dessa idrotter börjar elitsatsa i väldigt ung 

ålder (Lavallee, 2000). Studien kommer sammanfattningsvis att bemöta ämnena avhopp och 
motivationsklimat inom svensk ungdomsidrott med fokus på de individuella idrotterna 

gymnastik och simning.  
 

Begreppsdefinitioner 

     Ungdomsidrott. Riksidrottsförbundet (2014) definierar ungdomsidrott som den 
idrottsverksamhet som bedrivs för individer mellan 13 och 20 år.  
     Avhopp från idrott. Det finns olika definitioner på vad avhopp från idrotten innebär. En 

definition är att avhopp från idrott innebär att man avslutar sitt deltagande i en specifik idrott 
men fortsätter vara aktiv inom en annan (Hedström & Gould, 2004). En annan definition på 

avhopp från idrott är att man slutar helt med idrotten och inte engagerar sig i någon 
idrottsverksamhet alls (Marquez, 2006). 
     Motivation. Det finns åtminstone tre olika sorters motivation; inre motivation, yttre 

motivation och amotivation. Motivation kan definieras som en process som påverkar riktning, 
uthållighet och styrka i ett målinriktat beteende (Holt m.fl., 2012).  
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Teoretiska ramverk.  

       Faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 1988).  
Patriksson (1988) har tagit fram en modell vilken ger en adekvat bild kring faktorer som 

påverkar idrottsdeltagande respektive avhopp från barn- och ungdomsidrott, se figur 1. 
Modellen delar in faktorer i fem kategorier; individen, idrottsmiljön, resultat, yttre 
motivationsfaktorer och yttre ramfaktorer. 

       Individen. Denna kategori innefattar bland annat individens ålder, intressen, målsättning, 
motiv, förmåga, självuppfattning och hälsa (Patriksson, 1988).  

       Idrottsmiljön. I idrottsmiljön ingår bland annat idrottsorganisation, idrottskultur, 
idrottsgren, träningslokal, tränare och kamratrelationer (Patriksson, 1988). Vad gäller 
idrottskulturen så skiljer sig andelen press och krav på idrottaren mellan olika idrotter 

(Stambulova & Alfermann, 2009). Lagkamrater är enligt forskning en viktig faktor för 
ungdomars motivation och idrottsdeltagande. Kamrater har visat sig vara särskilt viktiga 

under tonåren (Weiss & Duncan, 1992). 
       Resultat. Resultatfaktorer handlar om huruvida idrottaren uppnått sina mål, utvecklat 
idrottsliga färdigheter och hur idrottaren ser på sin egen kompetens i relation till andra 

(Patriksson, 1988). Genom att ungdomar får utvecklas och lära sig nya saker ökar 
motivationen till fortsatt idrottsdeltagande (Jakobsson och Engström, 2008). En positiv 

uppfattning om den egna förmågan ökar idrottarens motivation, medan motivationen 
reduceras av en negativ självuppfattning (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007). 
       Yttre motivationsfaktorer. Yttre motivation bygger på att individen gör en aktivitet för att 

erhålla fördelar eller resultat, till exempel materiella belöningar och/eller sociala belöningar i 
form av uppskattning från föräldrar, lagkamrater och tränare (Fortier, Sweet, Sullivan & 

Williams, 2007). 
       Yttre ramfaktorer. Yttre ramfaktorer innefattar faktorer utanför idrottskontexten, till 
exempel avstånd till träningslokalen, träningstider och skolarbete (Patriksson, 1988). 

Tidsfaktorn, alltså antal träningstimmar, har visat sig vara en relevant faktor vad gäller avslut 
respektive fortsatt idrottsdeltagande. Långa träningspass och dåliga träningstider är enligt 

Jakobsson och Engström (2008) faktorer som minska ungdomarnas motivation till 
föreningsidrott. Att inte hinna umgås med vänner och familj och att inte hinna med skolarbete 
eller annat meningsfullt på fritiden på grund av idrotten har visat sig vara några orsaker till att 

ungdomar väljer att avsluta sitt idrottsdeltagande (Patriksson, Wagnsson & Carlman 2013).  

 

 
 

Figur 1. Faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 1988).   
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       Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985). Self-determination theory (SDT) är en 

etablerad motivationsteori som förklarar psykologiska behov och beteenden utifrån begreppen 
kompetens, tillhörighet och autonomi (Duda & Treasure, 2010), se figur 2. Behovet av 

kompetens tillgodoses genom att individen anser sig klara av utmanande situationer och 
uppgifter på ett framgångsrikt sätt, samt då individen får positiv feedback och bekräftelse på 
framgång. Behovet av tillhörighet tillgodoses då individen upplever gemenskap. För en 

idrottare kan denna gemenskap upplevas i till exempel laget eller träningsgruppen. Behovet av 
autonomi tillgodoses genom att individen får möjlighet att bestämma själv och ta egna beslut. 

Som idrottare kan detta innebära val av idrott och idrottsgren (Deci & Ryan, 2000). 
     SDT skiljer på tre nivåer av motivation; inre motivation, yttre motivation och amotivation. 
Inre motivation är den mest självbestämda formen av motivation och bygger på att individen 

utför aktiviteter för sin egen skull och av egen fri vilja. För idrottare kan det till exempel 
innebära att delta i någon form av idrottsaktivitet. Individer med inre motivation söker sig 

frivilligt till nya utmaningar och upplever mer självständighet och självbestämmande (Deci & 
Ryan, 2007). Yttre motivation bygger på att individen gör en aktivitet för att erhålla fördelar 
eller resultat. Inom SDT beskrivs olika former av yttre motivation som skiljer i autonomi; 

yttre reglering, introjektionerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Yttre 
reglering är den minst självbestämda formen av yttre motivation och kännetecknas av att 

reglerade beteenden utförs under externt utsedda belöningar och bestraffningar (Deci & Ryan, 
2000). Introjektionerad reglering kännetecknas av att en individ idrottar på grund av tvång. 
Tvånget grundar sig i till exempel dåligt samvete (Duda & Treasure, 2010). Identifierad 

reglering innebär att individen idrottar för att uppnå specifika målsättningar. Denna form av 
motivation är mer självbestämd och kontrolleras av idrottaren (Duda & Treasure, 2010). 

Integrerad reglering kännetecknas av högt självbestämmande och leder till positiva 
upplevelser som tillfredsställelse och glädje. Individen idrottar på grund av egna behov, 
värderingar och målsättningar (Deci & Ryan, 2000). Kontrollerade former av yttre motivation 

tenderar att motivera en individ kortsiktigt men bidrar inte till längre beteendeförändringar 
eller längre deltagande i idrottsaktiviteter. Yttre motivation som däremot inte kontrolleras av 

externa faktorer kan resultera i längre beteendeförändringar och längre deltagande i 
aktiviteter. Denna form av yttre motivation uppstår då individen finner nytta eller ett 
personligt värde i den aktivitet som utförs (Fortier m.fl., 2007). Amotivation är den form av 

motivation som är minst självbestämmande. Idrottaren saknar då både inre och yttre 
motivation till idrott och ser varken nöje eller behov av att idrotta. En idrottare som helt 

saknar motivation har inte själv valt att idrotta och därmed uppfylls inte heller behovet av 
autonomi (Duda & Treasure, 2010). Amotivation leder ofta till att idrottsutövandet upphör 
och kan bland annat bero på upplevelse av bristande kompetens eller gemenskap (Deci & 

Ryan, 2000). 
 

 
 
Figur 2. Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985). 
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       Achievement goal theory (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007), se figure 3. 

Achievemnt goal theory förklarar idrottares motivation utifrån tre faktorer; målorientering, 
upplevd kompetens och prestationsbeteende. Teorin kan genom ovanstående faktorer ge en 

ökad förståelse kring orsaker till avhopp respektive fortsatt idrottsdeltagande. 
       Målorientering. Ett motivationsklimat kan vara antingen uppgiftsorienterat eller 
resultatorienterat (Weiss, 2003). I ett uppgiftsorienterat motivationsklimat ligger fokus på 

individens utveckling och ansträngning. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat tenderar att 
leda till glädje, tillfredsställelse och ökad motivation (Weiss, 2003). En idrottare som är 

uppgiftsorienterad fokuserar på själva prestationen där fokus ligger på att förbättra färdigheter 
och förmågor. En uppgiftsorienterad idrottare tenderar att jämför tidigare resultat och 
färdigheter med sig själv och inte jämföra den egna prestationen med andras 

idrottsprestationer (Duda & Hall, 2001). 
       I ett resultatorienterat motivationsklimat ligger fokus på tävlingsresultat och jämförelser 

med andra (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007). I ett resultatorienterat 
motivationsklimat bör individerna ha ett högt självförtroende då individerna annars kan 
uppleva oro och bristande kompetens vilket har en negativ inverkan på motivationen (Weiss, 

2003). En idrottare som är resultatorienterad tenderar att fokusera mer på tävlingsresultatet 
och jämföra sig själv med andra istället för att lägga fokus på den genomförda prestationen. 

       Om en idrottare är uppgiftsorienterad eller resultatorienterad beror på hur idrottaren 
definierar framgång. För idrottare är det optimalt att ha en kombination av de båda 
målorienteringarna och därmed vara både uppgiftsorienterad och resultatorienterad (Harwood, 

Hardy, & Swain, 2000). 
      Upplevd kompetens. Utifrån teorin definieras begreppet upplevd kompetens som en 

känsla av att kunna klara en specifik uppgift (Deci & Ryan, 1985). Beroende på situation 
upplever idrottare sig ha antingen hög eller låg förmåga att klara av en specifik uppgift på ett 
framgångsrikt sätt (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007). 

      Prestationsbeteende. Prestationsbeteendet är det beteende som idrottare visar upp i en viss 
situation, till exempel i ett tävlingssammanhang (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 

2007). Prestationsbeteendet påverkas av idrottarens målorientering och av idrottarens 
upplevda förmåga att klara av en specifik uppgift (Duda & Hall, 2001). Eftersom både 
målorientering och upplevd kompetens är viktiga faktorer för motivationen kommer 

idrottarens målorientering och upplevda kompetens att påverkar idrottarens beslut till fortsatt 
idrottsdeltagande respektive avslut. 

 

 
Figur 3. Achievement goal theory (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007).      
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Forskningsresultat kopplat till idrottsdeltagande respektive avhopp från ungdomsidrott 

       Motivation. Motivation påverkar en individs riktning, uthållighet och styrka i ett 
målinriktat beteende (Holt m.fl., 2012). Som nämnts ovan finns det åtminståne tre olika 

sorters motivation; inre motivation, yttre motivation och amotivation. Inre motivation bygger 
på att individen utför aktiviteter för sin egen skull och av egen fri vilja, till exempel deltar i 
någon form av idrottsaktivitet (Deci & Ryan, 2007). Yttre motivation bygger på att individen 

gör en aktivitet för att erhålla fördelar eller resultat. (Fortier m.fl., 2007). Amotivation innebär 
att individen varken ser nöje eller behov av aktiviteten (Duda & Treasure, 2010). Amotivation 

leder ofta till att idrottsutövandet upphör (Deci & Ryan, 2000).  
       Duda & Treasure (2010) menar att kompetens, tillhörighet och autonomi är psykologiska 
behov som är viktiga för motivationen. Behovet av kompetens tillgodoses genom att individen 

anser sig klara av uppgifterna på ett framgångsrikt sätt, får positiv feedback och bekräftelse på 
framgång. Behovet av tillhörighet tillgodoses då individen upplever gemenskap, till exempel i 

träningsgruppen eller idrottslaget. Maslow (1987) menar att individer måste få de sociala 
behoven; vänner, gemenskap och tillhörighet uppfyllda för att känna sig motiverade. Behovet 
av autonomi tillgodoses genom att individen får möjlighet att bestämma själv och ta egna 

beslut, till exempel val av idrott eller idrottsgren (Deci & Ryan, 2000). 
       Motivationsfaktorer. Jakobsson och Engström (2008) har gjort en studie kring 

motivationsfaktorer relaterat till ungdomsidrott. I studien undersöks vilka ungdomar som 
stannar kvar inom idrotten och vilka motiv som finns för fortsatt idrottsdeltagande. Studien 
består av tre delstudier där olika utgångspunkter belyses. Eftersom det är en svensk studie 

som till viss del är baserad på idrotterna gymnastik och simning kommer de tre delstudierna 
att presenteras genomgripande då de belyser psykologiska faktorer som tydligt relaterar till 

denna studies syfte.   
       Delstudie 1. I delstudie 1 genomfördes intervjuer med representanter för ett antal 
specialidrottsförbund inom RF. Inom denna delstudie undersöktes också LOK-stödsstatistik 

för 13 specialistförbund. Genom LOK-stödsstatistiken identifierades antal deltagartillfällen 
för olika ålderskategorier. Statistiken visade att avhoppen för ungdomar i åldern 12 till 16 år 

var som störst i idrotterna simning och gymnastik. I de äldre tonåren hade deltagarantalet 
halverats inom de båda idrotterna. En anledning till detta skulle enligt studien kunna vara att 
föräldrarna sätter barn i simskola och gymnastik när de är små för att de ska lära sig att simma 

och få allsidig träning. När barnen sedan kommer upp i tonåren är det inte längre föräldrarna 
utan ungdomarna själva som bestämmer vilka idrotter de vill utöva. Utifrån de intervjuer som 

genomfördes framkom att avhopp från en idrott ofta leder till tillskott i en annan. Ungdomar 
kunde till exempel välja en ny idrott då konkurrensen blev för stor i en annan, till exempel gå 
från ishockey till innebandy. Genom intervjuer framkom att föreningar tenderade att satsa på 

de ungdomar som är framgångsrika och villiga att kämpa för att nå elit istället för att lägga ner 
tid och energi på breddverksamhet. Satsningarna mot elitnivå kunde börja redan i 13-14 års 

ålder. Gymnastikförbundets representanter antyder att man i gymnastik börjar elitsatsa i 
väldigt ung ålder, i många fall redan i 12 års ålder. Tävlingar spelar inom gymnastiken en 
viktig roll vilket leder till att gymnaster som inte längre kan eller vill tävla och träna flera 

gånger i veckan hoppar av gymnastiken. Samma sak gällde simning som är en resultatidrott 
där resultatet syns tydligt eftersom det är individuell idrott. Att ingå i ett 

föreningssammanhang som 16-åring innebär att träna flera dagar i veckan och att man 
förväntas tävla och spela match. Vidare finns flera yttre faktorer som påverkar villkoren att 
hålla på med idrott. Lokaler, träningstider och inte minst tillgången på ledare som ställer upp 

är omständigheter som påverkar möjligheterna till att ägna sig åt idrott i 16 års ålder. I 
intervjuerna uttrycks en medvetenhet om svårigheten att behålla breddidrottande ungdomar i 

16-årsåldern eftersom föreningsidrotterna ofta i dessa åldrar drivs mot mer tävlingsintensiv 
verksamhet med elitidrotten som målbild, vilket får följder som fler träningspass per vecka 
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och längre träningssäsonger. Av den anledningen bör en 16-åring ha en stor portion av 

tränings- och tävlingsvillighet för att hon eller han ska kunna vara kvar som aktiv i 
verksamheten oavsett idrott. 

     Delstudie 2. I delstudie 2 undersöktes vad som kännetecknar de ungdomar mellan 13 och 
16 år som fortsätter med föreningsidrott. I denna delstudie görs jämförelser mellan ungdomar 
som fortsatt, slutat eller aldrig varit aktiva inom en idrottsförening inom ålderskategorin. 

Informationen samlades in med hjälp av frågeformulär. Resultat visade att ungdomar som var 
aktiva inom idrotten vid både 13 och 16 års ålder visade bättre idrotts- och studieresultat än 

ungdomar som i den åldern inte varit aktiva i en idrottsförening. Dessvärre hade en femtedel 
av ungdomarna som idrottat vid 13 års ålder slutat vid 16 års ålder.  

     Delstudie 3. I delstudie 3 identifieras ungdomarnas egna motiv till fortsatt idrottsutövande. 

I denna delstudie deltog 18 ungdomar i åldern 15 till 18 år.  Studien baserades på semi-
strukturerade intervjuer där ungdomarna som deltog var aktiva inom basket, friidrott, frisbee 

fotboll, handboll, innebandy, ridning och simning. Ungdomarna i studien uppgav att de på sin 
fritid ägnade sig åt fritidsintressen, skola och kompisar. Ungdomarna i studien var eniga om 
att det var kul att idrotta och att det var en av de viktigaste motivationsfaktorerna för fortsatt 

deltagande inom idrotten. Att ha kul innebar för ungdomarna olika saker, till exempel att få 
lära sig och att få utvecklas, att få tävla, att få dela erfarenheter med tränare och lagkamrater 

och att få känna sig accepterad inom idrotten. Ungdomarna uppgav också att idrotten ledde till 
avkoppling, välmående och självdisciplin. Negativa faktorer var dock att idrotten ibland 
kunde bidra till många och långa träningspass, dåliga träningstider och dålig ekonomi. Dessa 

faktorer uppgavs kunna leda till avhopp från idrotten.  
       Ryska, Hohensee, Cooley och Jones (2002) har gjort en kvantitativ studie kring 

motivationsfaktorer inom gymnastik. Studien har baserats på 349 australienska 
ungdomsgymnaster i åldrarna 9 till 18 år. Gymnasterna i studien var aktiva inom artistisk 
gymnastik. Syftet var att undersöka ungdomsgymnasternas motiv till idrottsdeltagande och 

orsaker till avhopp från gymnastiken. Gymnasternas underliggande skäl till att engagera sig i 
gymnastik mättes genom ”the Motives for Participating in Gymnastics Scale” (Klint & Weiss, 

1987). Studien visar på att ungdomar tenderar att fortsätta sitt idrottsutövande om ungdomens 
underliggande mål och motiv blivit uppfyllda. Underliggande motiv var till exempel att 
utvecklas och förbättras inom idrotten, att ha roligt under själva idrottsaktiviteten, kompisar 

och lagsammanhållning. Blir idrottarens motiv inte uppfyllt är risken stor att idrottaren väljer 
att avsluta sitt idrottsdeltagande. Studien visar också på att inre motivation är en avgörande 

faktor för fortsatt idrottsdeltagande. Idrottare som har hög nivå av inre motivation tenderar 
stanna kvar inom idrotten längre än idrottare som har högre nivåer av yttre motivation. 
     Patriksson m.fl., (2013) har gjort en studie kring motivationsfaktorer och avhopp inom 

svensk ungdomsidrott. Studien visar att den största orsaken till avhopp från organiserad 
ungdomsidrott är brister i motivation. Den största orsaken till att ungdomar slutar idrotta är 

enligt studien att ungdomarna inte tycker att idrotten är rolig. Tidsfaktorn visade sig också 
vara betydande för avhopp inom idrotten. Ungdomarna ville ha tid för annat och ansåg att 
idrotten tog för mycket tid från andra fritidsaktiviteter. Ungdomarna ville bland annat ha mer 

tid för kompisar och för skolarbete. 
      Idrottskultur Olika idrotter tenderar att sätta olika mängder press och krav på idrottare 

som utför aktiviteten. Idrotter skiljer sig också i form av vilka krav och vilken kapacitet som 
krävs av idrottaren för att kunna prestera på hög nivå. I vilken ålder man som idrottare 
specialiserar sig brukar också skilja sig mellan olika idrotter (Stambulova & Alfermann, 

2009).  Gymnastik och simning är idrotter där man specialiserar sig tidigt. Tidig specialisering 
tenderar att leda till att idrottaren väljer att antingen elitsatsa eller helt sluta med idrotten 

relativt tidigt i karriären (Fraser-Thomas & Côté, 2006). Patriksson och Wagnsson (2007) 
menar att en genomsnittlig idrottskarriär är 12 år och att tidig specialisering därmed leder till 
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tidigt avhopp från idrotten. Lavallee (2000) menar att tidig specialisering är en av orsakerna 

till att elitgymnaster avslutar idrottskarriären tidigt. Kerr och Dacyshyns (2000) kvalitativa 
studie på kvinnliga elitgymnaster visar också att gymnaster tenderar att avsluta 

idrottskarriären tidigt på grund av det höga engagemang som krävs och på grund av den 
utseendeexponering som gymnaster utsätts för.  

Syfte  

Forskningsresultat kopplat till avhopp respektive idrottsdeltagande inom ungdomsidrott, som 

beskrivs i avsnittet ovan, visar på att det är av stort intresse att fortsätta forska kring avhopp 
och  motivationsfaktorer inom ungdomsidrotten. Detta eftersom ungdomar i åldern 13-20 år 
tenderar att lämna idrotten. Enligt Riksidrottsförbundet måste idrottsföreningarna i Sverige bli 

bättre på att behålla de ungdomar som är aktiva inom föreningarna (Riksidrottsförbundet, 
2005a). Det har tidigare gjorts studier kring avhopp från ungdomsidrott, det är dock få studier 

som är baserade på föreningar i Sverige och med fokus på individuella idrotter. Därför är 
syftet med studien att undersöka varför ungdomar inom simning och gymnastik väljer att 
lämna idrotten samt vad som motiverar ungdomar till fortsatt idrottsdeltagande. Detta 

undersöks genom att identifiera: 
-Orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott. 

-Motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. 
 
 

Metod 

Deltagare 
Studien består av 15 deltagare, 10 tjejer och 5 killar, som är 16 år eller äldre. Deltagarna har 
någon gång mellan 13 och 20 års ålder varit aktiva inom föreningsidrotten och utövat 

antingen simning eller gymnastik. Av deltagarna var 14 aktiva på tävlingsnivå och en aktiv på 
motionsnivå. I denna studie innebär tävlingsnivå att man deltagit på distriktstävlingar och 
motionsnivå att man deltagit i klubbtävlingar eller inte tävlat alls. Gemensamt för deltagarna 

är att de avslutat idrottsdeltagandet före 20 års ålder. Deltagarnas bakgrundsinformation 
presenteras nedan, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Deltagarnas bakgrundsinformation. 

Deltagare Ålder Idrott Nivå Träningsmängd 

(i genomsnitt) 

Antal 

år inom 

idrotten 

Slutade 

idrotta 

Högst 

avslutade 

utbildning 

A 26 Simning Tävlingsnivå 6 h 6 2003 Gymnasiet 

B 24 Simning Tävlingsnivå 15 h 10 2008 Högskola 

C 16 Simning Tävlingsnivå 6 h 5 2013 Grundskola 

D 24 Simning Tävlingsnivå 15 h 12 2010 Gymnasiet 

E 22 Simning Tävlingsnivå 16 h 13 2011 Högskola 

F 25 Simning Tävlingsnivå 15 h 12 2009 Universitet 
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G 19 Simning Motionsnivå 8 h 11 2011 Gymnasiet 

H 26 Gymnastik Tävlingsnivå 20 h 12 2008 Universitet 

I 16 Gymnastik Tävlingsnivå 20 h 10 2015 Grundskola 

J 23 Gymnastik Tävlingsnivå 16 h 10 2010 Gymnasiet 

K 23 Gymnastik Tävlingsnivå 20 h 9 2007 Gymnasiet 

L 20 Gymnastik Tävlingsnivå 20 h 8 2010 Gymnasiet 

M 24 Gymnastik Tävlingsnivå 12 h 10 2007 Universitet 

N 24 Gymnastik Tävlingsnivå 22 h 10 2007 Universitet 

O 22 Gymnastik Tävlingsnivå 18 h 9 2009 Gymnasiet 

 

Instrument 

     Intervjuguide. I denna kvalitativa studie användes en intervjuguide baserad på Patrikssons 
modell kring faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 

1988), Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) och Achievement goal theory 
(Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007). Dessa modeller och teorier kompletterar 
varandra genom att inrikta sig på olika områden med anknytning till motivation. Patrikssons 

(1988) modell fokuserar på olika faktorer som leder till avhopp respektive fortsatt 
idrottsdeltagande. Deci & Ryans (1985) teori fokuserar på psykologiska behov och olika 
former av motivation. Nicholls (1984) teori inriktar sig på målorientering, upplevd kompetens 

och prestationsbeteenden. Intervjuguiden består av 7 delar, se bilaga B. Varje del beskrivs 
kortfattat nedan: 

- Generell bakgrundsinformation, innehåller frågor om ålder, sysselsättning och utbildning. 
- Idrottsbakgrund, består av frågor kring val av idrott, idrottsgren, träningsmängd och nivå.  
- Idrottsmiljö, består av frågor kring föreningsklimat, förhållande till tränare och kamrater, 

   ambitionsnivå, bredd- och elitidrott. 
- Motivationsfaktorer, består av frågor kring motivation, socialt stöd, feedback, resurser, 

  delaktighet, positiva och negativa faktorer inom idrotten. 
-Målorientering, består av frågor kring prestations- och resultatorientering, målsättning, 
  upplevd kompetens, förväntningar och press. 

-Yttre ramfaktorer, består av frågor kring träningsmängd, lokalisering, andra intressen, annan 
  föreningsverksamhet och skola/arbete. 

-Idrottsligt avslut, består av frågor kring orsaker till idrottsligt avslut och förhållandet till 
  idrotten i dagsläget. 

Procedur 

     Kontakt med deltagarna. Författaren ville komma i kontakt med personer som tidigare 

varit aktiva inom simning eller gymnastik och som hoppat av idrotten före 20 års ålder. För att 
komma i kontakt med deltagare som stämde in på deltagarprofilen togs kontakt med tränare 
och andra aktiva inom de båda idrotterna. På detta sätt fick författaren ihop 15 deltagare från 

olika föreningar i södra Sverige. 
     Genomförande. Först genomfördes två pilotstudier för att säkerställa intervjuguidens 
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kvalitet. Intervjuguiden visade sig vara väl konstruerad och det behövdes därför inte göras 

några ändringa. Först efter att pilotstudierna genomförts och intervjuguiden godkänts 
kontaktades de 15 deltagare som skulle ingå i studien. Plats och tidpunkt för intervju 

bestämdes tillsammans med deltagaren. Intervjuerna hölls på neutrala platser, till exempel i 
gymnastiksalen, simhallen eller omklädningsrummet. Detta för att deltagaren skulle känna sig 
så bekväma som möjligt under intervjun och kunna lämna korrekt och relevant information. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) påverkas studiens trovärdighet av kvaliteten på 
insamlad data. 

     Innan intervjun informerades deltagaren om studiens syfte, om sekretess och om 
anonymitet. Varje deltagare fick skriva under ett samtyckesdokument innan intervjun 
genomfördes, se bilaga A. Detta för att ge deltagaren möjlighet till att fundera över 

informationen och deltagandets innebörd. Varje deltagare gav sitt samtycke till att genomföra 
intervjun och delta i denna studie. Intervjuerna varade mellan 25 och 40 minuter. Alla 

intervjuer spelades in.  

 

Etik 

Det finns sex principer som forskare bör följa vid genomförandet av studier. Dessa principer 

är baserade utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Ruane, 2005). Samtliga sex principer 
tillämpades utan invändningar från deltagarna. 
       Den första principen är att man som forskare ska se till att studien inte skadar deltagarnas 

fysiska, psykiska eller känslomässiga välbefinnande. I denna studie uppfylls första principen 
med hjälp av en intervjuguide med genomtänkta och lämpliga frågor. Försiktighetsåtgärder 

beträffande eventuella skadliga effekter på deltagarnas psykiska hälsa uppnås genom att 
erbjuda deltagarna kontakt med idrottspsykolog eller klinisk psykolog om forskaren eller 
deltagaren uppfattar ett behov av detta.  

       Den andra principen innebär att man som forskare ska ha deltagarens samtycke. I denna 
studie uppfylls andra principen genom att deltagaren fått fylla i ett samtyckesdokument. I 

dokumentet får deltagaren signera att denne blivit informerad om syftet med studien och dess 
deltagande, samt att deltagaren godkänner att data som lämnats får användas på ett 
konfidentiellt sätt.  

      Den tredje principen är att deltagaren ska vara kapabel att ge sitt godkännande. Denna 
princip är viktig att ha i åtanke då man gör studier på barn eller personer med mentalt 

handikapp. Deltagarna i denna studie är 16 år eller äldre och därmed kapabla att ge sitt 
godkännande utan förälders medgivande. 
        Den fjärde principen gäller frivillighet och innebär att varje deltagare ska befinna sig i en 

position där deltagaren har möjlighet att välja att samtycka eller inte. Vid en hierarkisk 
situation eller omgivning kan deltagaren känna sig tvingad till att samtycka. Fjärde principen 

har i denna studie följts genom att ge deltagaren möjlighet att avsluta sitt deltagande vid 
vilken tidpunkt som helst under studien. 
        Den femte principen handlar om hur detaljerad information deltagarna får om studien 

innan de ger sitt samtycke till att delta. Deltagarna i studien informerades om detaljerna i 
denna studie verbalt innan intervjun och fick också läsa informationen från ett standardiserat 

informationsblad, se bilaga E. 
        Den sjätte principen handlar om att forskaren ska presentera information om studien på 
ett sätt så att alla ska kunna förstå. I denna studie har informationen pressenterats på ett enkelt 

sätt utan svåra ord och meningsbyggnader. Deltagarna har fått tid till att tänka över ett 
eventuellt deltagande innan de gett sitt samtycke. 
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Analys 

Den analysmetod som använts för denna kvalitativa studie är tematisk innehållsanalys. 
Tematisk innehållsanalys är en tolkningsprocess där forskaren gör en subjektiv tolkning av 

den insamlade datan (Baxter, 1991). Analysen genomfördes i flera steg. Den data som 
lämnades från deltagarna delades in i rådata, låga teman, höga teman och kategorier. 
     Transkribera intervjuer. Efter varje intervju skrevs den data som angetts ner ordagrant 

på papper. De inspelade intervjuerna sparades även efter att intervjuerna skrivits ner. Detta för 
att ha möjlighet att följa upp eller återigen lyssna på intervjuerna om någon del av 

informationen upplevts som oklar.  
     Skapa rådataenheter.  

     Markera meningar relaterade till studiens målsättning. Första steget var att markera ord 

och meningar relaterade till studiens mål och syfte utifrån de transkriberade intervjuerna. De 
ord och meningar som markerades i texten var relaterade till de faktorer som leder till avhopp 

respektive fortsatt idrottsdeltagande. 
       Dela in i rådata. Nästa steg var att placera relevant data i ett nytt dokument och därefter 
dela in data i olika rådata. Exempel på rådata var ”ville inte tävla”, ”kände mig dålig”, hade 

inga vänner”, tyckte inte att det var lika kul längre”. 
      Skapa kategoriprofiler. Det första steget vid skapandet av kategoriprofiler var att gå 

tillbaka till de ursprungliga forskningsmålen för att kunna sätta namn på varje kategoriprofil. 
För att kunna följa upp forskningsmålen ingår följande områden i kategoriprofilerna: 
-Orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott. 

-Motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. 
       Skapa låga och höga teman. Det andra steget vid skapandet av kategoriprofiler var att 

ordna alla rådata i integrerade enheter. Författaren gick i detta steg tillbaka till de ursprungliga 
transkriberade intervjuerna för att få en bättre förståelse för rådatan. Kvaliteten vid analys av 
data påverkar enligt Graneheim och Lundman (2004) studiens trovärdighet. Rådatan delades 

in i låga teman och höga teman för den integrerade datan i varje kategori.  

 

Resultat 

Orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott. 

Studien visar på att krav och förväntningar är den största orsaken till att ungdomar lämnar 
idrotten (26%). Flertalet av deltagarna i studien visade på låg upplevd kompetens (39 

rådataenheter) och hög upplevd press (17 rådataenheter). Deltagare I påstod: ”Jag var sämre 
än de andra…fick alltid sämre placeringar”. Deltagare L påstod: ”Jag ställde höga krav på mig 

själv och kände mig inte nöjd om jag inte vann”. Yttre ramfaktorer var den näst största 
orsaken till att ungdomar lämnar idrotten (23%). Resultatet visar på att nytt fokus (25 
rådataenheter) och tidsaspekt (25 rådataenheter) är av stor betydelse vid avhopp. Deltagare D 

påstod: ”Jag ville göra något annat, till exempel träffa kompisar utanför simningen…jag 
kände att det var dags för något annat…som att resa utomlands ”.Målorientering (18%) visade 

sig också vara en viktig orsak till avhopp från ungdomsidrotten. Resultatet visar på att 
tävlingsfokus (28 rådataenheter) och resultatorientering (10 rådataenheter) har negativ 
inverkan på ungdomarnas motivation. Deltagare E påstod: ”Jag tycker inte om att tävla och 

jag ville inte jämföras med andra”. Deltagare B påstod: ”Var man inte bäst så räknades man 
inte”. Dysfunktionella relationer (17%) visade sig också vara en av anledningarna till att 

ungdomar lämnar idrotten. Deltagarna ansåg att relationen till träningskamraterna var dålig 
(23 rådataenheter) och att relationen till tränaren var dålig (14 rådataenheter). Deltagare L 
påstod ”Mina kompisar slutade…jag hade nog fortsatt om jag haft kompisar inom 

simningen”. Deltagare N påstod ”Jag kom inte överrens med tränaren…jag fick ofta skäll från 
tränaren, det kändes som att allt jag gjorde bara var fel”. Även negativa upplevelser (16%), till 
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exempel hämmande atmosfär (19 rådataenheter), inget nöje (13 rådataenheter) och nedsatt 

hälsa (3 rådataenheter), visade sig ha en negativ inverkan på det fortsatta idrottsdeltagandet. 
Deltagare A påstod: ”Det var inte roligt…ville inte lägga ner den tid som krävdes…ville 

engagera mig i andra föreningsverksamheter som var roliga”. Deltagare L påstod: ”Jag blev 
skadad och hade ont under en längre tid…jag kunde inte träna för fullt”. 

Rådata Lågt tema Högt tema Kategori (n=15) 

Jag var dålig (13) 

Jag var sämre än de 

andra (11) 

Dåliga tävlingsresultat 

(7) 

Negativ feedback (6) 

Fick ingen 

uppmärksamhet (2) 

 

 

Låg upplevd 

kompetens (39) 

 

 

 

Krav och 

förväntningar 

(26%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker till avhopp 

från svensk 

ungdomsidrott. 

Ställde höga krav på 

mig själv (10) 

Tränarna hade höga 

förväntningar på mig 

(7)  

 

 

Hög upplevd press 

(17) 

Ville göra annat; resa,  

träffa kompisar (14) 

Andra fritidsaktiviteter; 

 dans, ridning, m.m. (7) 

Ville fokusera på 

studierna (4) 

 

 

Nytt fokus (25) 

 

 

 

 

Yttre ramfaktorer 

(23%) 

 

 

 

 

Mycket träning (7) 

Dåliga träningstider (5) 

Ville inte lägga ner den 

tid som krävdes (5) 

Hade utövat idrotten 

länge (4) 

 Hann inte med 

skola/arbete (4) 

 

 

Tidsaspekt (25) 

Fanns bara 

tävlingsgrupper (16) 

Tyckte inte om att tävla 

(10) 

Ville inte jämföras med 

 

 

Tävlingsfokus (28) 

 

Målorientering 

(18%) 



12 
 

 

Figur 4. Orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott.  

 

Motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott 

Den största motivationsfaktorn inom ungdomsidrott visade sig vara motivationsklimat (30%) 

vilket innefattar utvecklande atmosfär (40 rådataenheter), uppgiftsorientering (12 

rådataenheter) och målsättning (7 rådataenheter). Deltagare D påstod: ”Jag hade kunniga 

tränare som gav mig mestadels positiv feedback...jag hade möjlighet till att utmana mig själv 

och fick nästan alltid bra tävlingsresultat”. Deltagare C påstod: ”Jag hade en positiv 

utveckling och simmade snabbare vilket var min målsättning”. Den näst största 

motivationsfaktorn inom ungdomsidrott visade sig vara positiva relationer (25%) vilket 

innefattar bra relation till träningskamrater (23 rådataenheter), socialt stöd (16 rådataenheter) 

och bra relation till tränare (10 rådataenheter). Deltagare O påstod: ”Jag hade bra 

kompisar…träningslägren var det bästa eftersom man fick umgås med kompisarna under en 

andra (2) 

 
Var man inte bäst så 

räknades man inte (5) 

Bara tävlingsresultat 

som var viktigt (5) 

 

Resultatorientering 

(10) 

Kompisar slutade/  

bytte grupp (11) 

Kom inte överrens med 

träningskamrater (7) 

Konkurrens inom 

gruppen (5) 

 

Dålig relation till 

träningskamrater (23) 

 

 

 

 

Dysfunktionella 

relationer 

(17%) 

 

Kom inte överrens med 

tränaren (9) 

Fick skäll från tränaren 

(5) 

 

Dålig relation till 

tränare (14) 

Fanns inte tillräckligt 

med resurser (9) 

Inga tydlig mål (6) 

Inte delaktig i tränings- 

och tävlingsplanering 

(4) 

 

Hämmande atmosfär 

(19) 

 

 

Negativ upplevelse 

(16%) 

 
Det var inte roligt (13) Inget nöje (13) 

Jag var skadad (2) 

Kunde inte träna för 

fullt (1) 

 

Nedsatt hälsa (3) 
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hel helg”. Deltagare A påstod: ”Mamma var med vid märkestagning och pappa skjutsade mig 

till och från träningen”. Deltagare F påstod: ”Jag hade bra kommunikation med tränaren…fick 

mest konstruktiv kritik”. Realistiska förväntningar (19%) som bidrog till att deltagaren ansåg 

sig ha hög upplevd kompetens (36 rådataenheter) visade sig också vara en viktig faktor för 

motivation och fortsatt idrottsdeltagande. Deltagare D påstod: ”Jag fick positiv feedback…jag 

fick bra tävlingsresultat…jag nådde mina mål som jag hade inom simningen”. Positiv 

upplevelse (19%) innefattande nöje (36 rådataenheter) var också en viktig faktor för 

upprätthållandet av motivationen. Deltagare K påstod: ”Det var roligt att utöva sporten, jag 

tyckte att det var roligt att träna redskapsteknik”. Yttre ramfaktorer (7%) innefattande 

lokalisering (11 rådataenheter) och tidsaspekt (3 rådataenheter) påverkade också deltagarnas 

motivation till idrott. Deltagare G påstod: ”Jag hade nära till träningen och kunde ta mig dit på 

egenhand, till exempel genom att cykla eller promenera dit.”. 

Rådata Lågt tema Högt tema Kategori (n=15) 

Tillgång till 

resurser för att 

utvecklas och bli 

bättre (14) 

Utmanande träning 

(7) 

Utbildade tränare 

(6) 

Delaktig i tränings- 

och 

tävlingsplanering 

(5) 

Positiv atmosfär (4) 

Konstruktiv 

feedback (4) 

 

 

 

Utvecklande atmosfär 

(40) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivationsklimat 

(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivationsfaktorer 

inom svensk 

ungdomsidrott 

Tävlade bara mot 

mig själv (4) 

Fokuserade på 

prestationen (4) 

Brydde mig inte 

om tävlingsresultat 

(2) 

Ville slå mina egna 

tider (2) 

 

 

Uppgiftsorientering 

(12) 

Ville bli bäst (7) Resultatorientering (7) 
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Hade bra och roliga 

kompisar (20) 

Vi stöttade 

varandra (3) 

 

Bra relation till 

träningskamrater (23) 

 

 

 

 

Positiva relationer 

(25%) 

 

 

 

 

Stöttning från 

familj och vänner 

(16) 

 

Socialt stöd (16) 

Kom bra överrens 

med tränaren (10) 

 

Bra relation till tränare 

(10) 

Jag var duktig (10) 

Positiv feedback 

(8) 

Uppnådde mina 

mål (6) 

Bra tävlingsresultat 

(4) 

Deltog på 

mästerskap (3) 

Nöjd med mina 

prestationer (3) 

Tog simmärken (2) 

 

 

 

Hög upplevd 

kompetens 

 (36) 

 

 

Realistiska 

förväntningar  

(19%) 

 

Det var roligt (17) 

Roliga övningar (7) 

Träningsläger (8) 

Tyckte om att tävla 

(3) 

Bra 

träningsupplägg (1) 

 

 

Nöje (36) 

 

 

Positiv upplevelse 

(19%) 

Nära till 

träningslokalen 

(11) 

 

Lokalisering (11) 

 

 

Yttre ramfaktorer (7%) 

Lagom mycket 

träning (3) 

 

Tidsaspekt (3) 

 

Figur 5. Motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att identifiera orsaker till avhopp från svensk 

ungdomsidrott samt motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk 
ungdomsidrott. Resultat från denna studie visar på att låg upplevd kompetens, tävlingsfokus, 
nytt fokus och tidsaspekter är de främsta orsakerna till avhopp från svensk ungdomsidrott. 

Resultat från studien visar också på att utvecklande atmosfär, bra relationer, hög upplevd 
kompetens och nöje är de mest framträdande motivationsfaktorerna inom svensk 

ungdomsidrott. 

Orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott  

Resultatet visar på att orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott är låg upplevd 
kompetens, hög upplevd press, nytt fokus, tidsaspekt, tävlingsfokus, resultatorientering, dåliga 

relationer, inget nöje och nedsatt hälsa. Resultatet stämmer överrens med Patrikssons (1988) 
modell som visar på att bland annat upplevd kompetens, relationer, motiv, intressen, 
tidsaspekt, idrottslig utveckling, målorientering, inre motivation och hälsa är faktorer som har 

antingen en negativ eller positiv inverkan på ungdomars motivation till idrott.    
       Utifrån resultatet framgår att det ställs höga krav och förväntningar på ungdomar inom 

idrotterna simning och gymnastik. Samtidigt visar resultatet på att låg upplevd kompetens är 
den största orsaken till att ungdomar väljer att hoppa av idrotten. Deltagare B menar att det 
finns krav på att vara bäst och krav på att vara snabbast. Deltagare A kände sig dålig inom 

simningen och upplevde sig vara sämre än träningskamraterna. Tidigare forskning visar på att 
kompetens är ett psykologiskt behov som krävs för att en individ ska kunna uppleva 

motivation (Duda & Treasure, 2010). Att ungdomar hoppar av idrotten skulle kunna bero på 
att det ställs orealistiska krav på ungdomar inom föreningsidrotten. Forskning visar på att 
idrotter skiljer sig i form av vilka krav och vilken kapacitet som krävs av idrottaren för att 

kunna prestera på hög nivå (Stambulova & Alfermann, 2009). I gymnastik och simning krävs 
ett högt engagemang för att kunna bli framgångsrik inom respektve idrott (Kerr & Dacyshyns, 
2000). Spekulativt leder höga krav och förväntningar till att ungdomar kan börja tvivla på den 

egna förmågan att lyckas inom idrotten vilket är negativ för motivationen och det fortsatta 
idrottsdeltagandet. Författaren som själv varit aktiv inom ungdomsidrotten, både inom 

gymnastik och simning, anser att det krävs mycket träning för att lyckas inom de båda 
idrotterna. Författarens upplevelse är att ungdomar som inte vill lägga ner den tid som krävs 
lämnar idrotten, antingen på grund av dåliga tävlingsresultat eller för att man inte får samma 

förmåner som de elitsatsande ungdomarna, till exempel bra träningstider. 
       Forskning visar på att man inom simning och gymnastik specialiserar sig tidigt (Fraser-

Thomas & Côté, 2006). Flertalet av deltagarna i studien hade utövat idrotten under lång tid, 
några deltagare hade utövat idrotten under 10-13 år. Forskning visar på att en idrottskarriär 
varar i genomsnitt 12 år och att tidig specialisering därmed leder till tidigt avhopp från 

idrotten (Patriksson och Wagnsson, 2007). Senare specialisering skulle spekulativt kunna leda 
till att fler ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna. Några deltagare menar 

på att det var deras första och enda idrott. Deltagare E anser att det hade varit roligt att få testa 
på andra idrotter vid sidan om simningen. Enligt Jakobsson och Engström (2008) är simning 
och gymnastik ofta de första idrotterna som barn och ungdomar testar på. Deltagarna menar 

att det inte fanns tid till andra idrotter och föreningsaktiviteter vid sidan om simningen och 
gymnastiken. Spekulativt skulle senare specialisering kunna leda till att ungdomar hinner testa 

på andra idrotter och engagera sig i andra föreningsaktiviteter innan själva elitsatsningen 
påbörjas.  
       Resultatet visar på att det inom ungdomsidrott är ett alldeles för stort fokus på tävling och 

tävlingsresultat. Flertalet av deltagarna hade helst sluppit tävlingsmomentet och endast utövat 
idrotten på breddnivå eller motionsnivå. Tidigare forskning visar på att tävlingar spelar en 



16 
 

viktig roll inom gymnastiken vilket leder till att gymnaster som inte längre kan eller vill tävla 

och träna flera gånger i veckan hoppar av idrotten. Detta gäller även för simning som också är 
en resultatidrott (Jakobsson & Engström, 2008). I resultatet framgår också att det inom 

ungdomsidrotten nästan enbart finns tävlingsgrupper. Forskning visar på att satsningarna mot 
elitnivå kan börja redan i 13-14 års ålder (Jakobsson & Engström, 2008). Enligt 
Riksidrottsförbundet (2005b) ska idrotten vara till för alla ungdomar oavsett ambitionsnivå. 

Tidigare studier visar dessvärre att idrottsföreningar tenderade att satsa på de ungdomar som 
är framgångsrika och villiga att kämpa för att nå elit istället för att lägga ner tid och energi på 

breddverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2005c). Författarens uppfattning är att elitidrotten är 
högt prioriterad medan breddidrotten kommer lite i skymundan. Hade idrottsföreningarna 
satsat även på breddidrott och inte bara på elitverksamhet hade antagligen fler ungdomar varit 

aktiva inom idrotten under längre tid. Spekulativt hade detta även kunnat gynna 
idrottsföreningarnas elitverksamhet då föreningarna riskerar att missa framtida stjärnor då 

många idrottare lämnar idrotten på grund av tidig elitsatsning.  
        I resultatet framgår att ungdomar tenderar att föredra ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat framför ett resultatorienterat motivationsklimat. Detta då 

resultatorientering uppfattas leda till negativa upplevelser och låg upplevd kompetens. 
Tidigare forskning visar på att resultatorientering leder till lägre nivåer av glädje och 

tillfredsställelse i jämförelse med uppgiftsorientering (Weiss, 2003). Forskning visar också på 
att resultatorientering kan ha en negativ inverkan på individen i form av lägre nivåer av 
motivation i samband med låg upplevd kompetens och bristande självförtroende (Weiss, 

2003). Utifrån Achievement goal theory (Nicholls (1984, ref i Weinberg & Gould, 2007) 
påverkar en individs målorientering och upplevda kompetens idrottarens prestationsbeteende. 

Prestationsbeteendet blir i detta fall, på grund av resultatorientering och låg upplevd 
kompetens, att ungdomarna väljer att lämna idrotten. Förslagsvis skulle ett klimat där både 
uppgiftsorientering och resultatorientering värderas lika högt kunna bidra till högre 

motivation hos ungdomar.        
       Negativa relationer till träningskamrater och tränare visar sig utifrån resultatet minska 

motivationen till fortsatt idrottsdeltagande. Enligt Maslow (1987) är tillhörighet, vänskap och 
gemenskap ett grundläggande behov som måste vara uppfyllt för att en individ ska kunna 
uppleva motivation. Deltagare F menar på att hon nog hade fortsatt utöva simning om hon 

hade haft kompisar inom idrotten. Resultatet visar på att många ungdomar inom 
föreningsidrott antingen slutar med idrotten eller byter grupp, vilket har en negativ inverkan 

på relationerna. Deltagare A delger att kompisen blev uppflyttad till en annan grupp och att 
det då inte var lika roligt längre. 
       Resultatet visar på att avhopp från ungdomsidrott till stor del beror på nytt fokus, till 

exempel nya intressen eller andra prioriteringar. Resultatet visar på att skolan ibland blir 
bortprioriterad på grund av all träning och att det inte finns tid till att umgås med vänner på 

fritiden. Att ingå i ett föreningssammanhang som 16-åring innebär att träna flera dagar i 
veckan samt att man förväntas tävla. Forskning visar på att många träningspass och dåliga 
träningstider leder till avhopp från ungdomsidrotten (Jakobsson & Engström, 2008). 

Forskning visar på att gymnaster tenderar att avsluta idrottskarriären tidigt på grund av det 
höga engagemang som krävs (Kerr & Dacyshyns, 2000). Utifrån studien framgår att 

ungdomar vill prova på olika idrotter och inte bara begränsa sig till en specifik idrott eller 
idrottsgren. Tidigare forskning visar på att avhopp från en idrott ofta leder till tillskott i en 
annan. Ungdomar tenderar till exempel att välja en ny idrott då konkurrensen blir för stor i en 

annan (Jakobsson & Engström, 2008). Tidigare forskning visar också på att simning och 
gymnastik ofta är de första idrotterna som barn provar på. Detta för att föräldrarna sätter barn 

i simskola och gymnastik när de är små för att de ska lära sig att simma och få allsidig träning 
När barnen sedan kommer upp i tonåren är det inte längre föräldrarna utan ungdomarna själva 
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som bestämmer vilka idrotter de vill utöva (Jakobsson & Engström, 2008).  Detta innebär att 

många ungdomar inte själva valt att börja med gymnastik och/eller simning och ungdomarna 
uppnår därmed inte behovet av autonomi. Utifrån Self-determination theory (Deci & Ryan, 

1985) är autonomi är ett grundläggande behov som ska vara uppfyllt för att en individ ska 
känna sig motiverad (Deci & Ryan 2000). Författarens upplevelser gällande avhopp från 
ungdomsidrott är att ungdomar tenderar att sluta med idrotten i samband med att de börjar 

alternativt slutar gymnasiet. Författarens uppfattning är att skolan prioriteras högt under 
gymnasietiden och att det ofta är föräldrarna som är oroliga över att skolan blir lidande på 

grund av all träning och därför trycker på hur viktigt det är med höga betyg. Att ungdomarna 
slutar i samband med studenten beror enligt författarens erfarenheter på att ungdomar vill göra 
annat, till exempel resa eller studera på universitet.  

       Utifrån resultatet framgår att deltagarna i studien upplever att det inte finns tillräckligt 
med resurser inom ungdomsidrotten för att kunna utvecklas och bli bättre. Utifrån self-

determination theory (Deci & Ryan, 1985) är upplevd kompetens en förutsättning för att en 
individ ska kunna uppleva motivation. Tidigare forskning visar på att motivationen ökar då 
underliggande mål och motiv blivit uppfyllda. Enligt tidigare forskning kan underliggande 

motiv vara att utvecklas och förbättras inom idrotten samt att ha roligt under själva 
idrottsaktiviteten. Blir idrottarens motiv inte uppfyllt är risken stor att idrottaren väljer att 

avsluta sitt idrottsdeltagande (Ryska, m.fl., 2002). Resultatet visar på att ungdomar lämnar 
idrotten då den inte upplevs som rolig. Deltagare I tyckte inte att idrotten var rolig längre och 
valde därför att avsluta sitt idrottsdeltagande. Spekulativt skulle idrotten uppfattas som 

roligare om deltagarna fick vara mer delaktiga i utformningen av träningen. Författaren anser 
att det ofta är dålig variation på träningarna. Speciellt under tävlingssäsong då till exempel 

nya rörelser och övningar ska nötas in. Kanske skulle uppvärmningen kunna varieras och 
innehålla roliga moment för att upprätthålla ungdomarnas motivation till fortsatt 
idrottsdeltagande.   

       Sammanfattningsvis konstateras att ungdomar lämnar idrotten då det ställs höga krav och 
förväntningar på ungdomar inom föreningsidrotten, då det sker tidig specialisering och 

elitsatsning som tvingar ungdomar till att prioritera bort andra intressen och fritidsaktiviteter, 
då tävling är ett centralt inslag inom gymnastik och simning och breddidrotten därmed blir 
bortprioriterad, samt på grund av dåliga relationer som genererar i reducerad upplevelse av 

gemenskap och tillhörighet. 
 

Motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott 

Resultatet visar på att utvecklande atmosfär, uppgiftsorientering, resultatorientering, bra 
relationer, socialt stöd, hög upplevd kompetens, nöje, bra lokalisering och tidsaspekter 

påverkar motivationen positivt och leder till fortsatt idrottsdeltagande. Resultatet stämmer 
överrens med Patrikssons (1988) modell som visar på att bland annat relationer, utveckling, 

upplevd kompetens, inre motivation, yttre ramfaktorer och målorientering är faktorer som 
antingen har negativ eller positiv inverkan på ungdomars motivation till idrott.  
       Resultatet visar på att utvecklande atmosfär är en viktig motivationsfaktor inom 

ungdomsidrotten. Deltagarna anser att det är motiverande att ha möjlighet till utveckling i 
form av till exempel ökad smidighet, högre poäng och bättre placeringar. Detta stämmer 

överrens med tidigare forskning som visar på att möjlighet till utveckling och förbättring av 
färdigheter motiverar ungdomar till fortsatt idrottsdeltagande (Ryska, m.fl., 2002). Utifrån 
resultatet är det motiverande för ungdomar att få ansvara för den egna utvecklingen, att få ta 

egna initiativ och att få vara delaktig i tränings- och tävlingsplanering. Detta stämmer 
överrens med tidigare forskning som gjorts inom området motivation, Deci & Ryan (2010) 

menar till exempel att autonomi är en förutsättning för att kunna uppleva motivation. 
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Spekulativt skulle ett mer tillåtande klimat, där det är okej att misslyckas, kunna leda till en 

mer utvecklande atmosfär där ungdomarna vågar prova nya och utmanade övningar. 
       I resultatet framgår att ungdomar tenderar att föredra antingen uppgiftsorienterat 

motivationsklimat eller en kombination av uppgiftsorientering och resultatorientering. 
Tidigare forskning visar på att uppgiftsorientering leder till höga nivåer av glädje, 
tillfredsställelse och motivation (Weiss, 2003). Enligt forskning är det optimalt för en 

idrottare att ha en kombination av de båda målorienteringarna och därmed vara både 
uppgiftsorienterad och resultatorienterad (Harwood m.fl., 2000). Achievement goal theory 

(Nicholls (1984, ref i Weinberg & Gould, 2007) visar på att målorientering påverkar idrottares 
prestationsbeteende, en kombination av uppgiftsorientering och resultatorientering skulle 
enligt teorin påverka prestationsbeteendet positivt i form av fortsatt idrottsdeltagande.  

       En bra relation till lagkamrater och tränare visar sig utifrån resultatet vara positivt för 
motivationen. Detta stämmer överrens med tidigare forskning som antyder att det är viktigt att 

få dela erfarenheter med tränare och lagkamrater och att få känna sig accepterad inom idrotten 
(Jakobsson och Engström (2008). Enligt Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) och 
Maslow (1987) är tillhörigheter och vänskap ett grundläggande behov för att man ska kunna 

uppleva motivation. Relationerna till kamrater är under ungdomsåren väldigt viktiga. 
Författaren upplever att kamratrelationerna inom de båda idrotterna är relativt bra men att det 

inte går att komma ifrån att kamraterna konkurrerar med varandra då både simning och 
gymnastik är individuella idrotter.       
       Positiva upplevelser utav idrotten visar sig utifrån resultatet vara relevant för 

motivationen och det fortsatta idrottsdeltagandet. Resultatet visar på att ungdomar till stor del 
utövar idrott för att det är roligt. Tidigare forskning antyder att idrottare med hög nivå av inre 

motivation tenderar att stanna kvar inom idrotten längre än idrottare som har högre nivåer av 
yttre motivation (Ryska m.fl., 2002).  
       Utifrån resultatet är det är positivt för motivationen att ha nära till träningslokalen. 

Forskning visar på att det finns flera yttre faktorer som påverkar villkoren för att hålla på med 
idrott. Lokaler, träningstider och inte minst tillgången på ledare som ställer upp är 

omständigheter som påverkar möjligheterna till att ägna sig åt ungdomsidrott (Jakobsson & 
Engström, 2008).  Även Patrikssons (1988) modell visar på att yttre faktorer påverkar 
motivationen till fortsatt idrottsdeltagande. Författarens upplevelse är att elitverksamheten får 

tillgång till bra tränare, bra träningstider och bra träningslokal medan breddverksamheten 
tenderar att få sämre tränare, sämre träningstider och ibland även sämre träningslokal. 

       Sammanfattningsvis konstateras att ungdomar som upplever positiv utveckling, hög 
kompetens och uppgiftsorientering upplever högre motivation till fortsatt idrottsdeltagande. 
Även bra relationer och positiva upplevelser har en positiv inverkan på motivationen och det 

fortsatta idrottsdeltagandet.  
 

Metodologiska reflektioner 
      Intervjuguide. Begränsning av den intervjuguide som användes för studien är att den 
skapats för just denna studie och därför inte testats tidigare. På grund av att intervjuguiden 

inte testats tidigare finns det en risk att forskaren inte får de svar som är anslutna till 
forskningsmålen. Det som styrker intervjuguiden är att det är stor chans att frågorna som ställs 

är relevanta och väl anpassade efter forskningsmålen och att svaren därför kommer att vara 
väl användbara för denna studie. Författaren genomförde dessutom två pilotstudier för att 
säkerställa intervjuguidens kvalitet. 

     Tidsfaktor. Det faktum att denna studie bygger på retrospektiva intervjuer kan vara en 
begränsning. Detta på grund av det faktum att deltagarna inte kan komma ihåg allt från när de 

var aktiva inom ungdomsidrotten och det är dessvärre stor risk att berättelsen fylls med 
irrelevant och felaktig information. Denna begränsning har undvikits i viss utsträckning 
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genom att konstruera en väl anpassad intervjuguide för dessa forskningsmål. Intervjuerna 

genomfördes dessutom i en bekväm miljö som hjälper deltagarna att slappna av och ta sig tid 
till att komma ihåg relevant information. 

       Trovärdighet. Studiens trovärdighet påverkas bland annat av kvaliteten på insamlad data 
samt analys av data (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna hölls på neutrala platser, till 
exempel i gymnastiksalen, simhallen eller omklädningsrummet för att deltagarna skulle känna 

sig så bekväma som möjligt under intervjun. Detta ökar deltaganas möjlighet att lämna 
korrekt och relevant information. Det man bör beakta är att data som lämnats kan ändras över 

tid, till exempel då författare gör egna tolkningar av innehållet (Graneheim & Lundman, 
2004). Deltagarna i studien var aktiva inom olika idrotter och idrottsföreningar. Detta är enligt 
(Graneheim & Lundman, 2004) positivt för trovärdigheten. Deltagarnas olika erfarenheter ger 

en större inblick i hur det generellt fungerar i svenska idrottsföreningar. Resultatet kan 
därmed till viss del generaliseras till andra individuella idrotter. 

 
Implikationer 

För att få ungdomar att stanna kvar inom föreningsidrotten högre upp i åldrarna kan följande 

rekommendationer ges utifrån resultatet av föreliggande studie.  
       Det första förslaget är att idrottsföreningarna skulle kunna ge mer utrymme för 

breddidrott, alltså kunna erbjuda ungdomar som inte vill tävla alternativ för att kunna fortsätt 
utöva idrotten.  
       Det andra förslaget är att tränare och aktiva skulle kunna fokusera mer på prestation och 

mindre på resultat. Detta genererar enligt resultatet i ökad motivation, högre upplevd 
kompetens och högre tillfredsställelse hos ungdomarna. Det bör vara ett mer tillåtande klimat 

där det är okej att misslyckas och den feedback som ges till ungdomar bör vara övervägande 
positiv och/eller konstruktiv.  
       Det tredje förslaget är att vänta med elitsatsning tills ungdomarna är äldre och mer mogna 

att kunna hantera en elitsatsning och dess innebörd på ett mer framgångsrikt sätt. 
Ungdomarna bör också uppmuntras till att utöva fler idrotter vid sidan om gymnastiken och 

simningen före en eventuell elitsatsning.  
       Det fjärde förslaget är att implementera samarbetsövningar i den dagliga träningen och 
aktiviteter vid sidan om idrotten, till exempel träningsläger och utflykter. Det bör göras för att 

öka sammanhållningen och stärka relationerna i gruppen. Detta kan vara särskilt viktigt inom 
simning och gymnastik som är individuella idrotter där ungdomarna konkurrerar med 

varandra inom träningsgruppen.  

Framtida forskningsområden 

Den här studien är baserad på ungdomar som hoppat av idrotterna simning eller gymnastik 
före 20 års ålder. Det skulle vara intressant att genomföra en studie innefattande deltagare 

som hoppat av idrotten före 20 års ålder samt deltagare som är över 20 år och fortfarande är 
aktiva inom idrotten. På så sätt framgår om motivationsfaktorerna skiljer mellan de olika 
deltagarprofilerna. 

     Det hade också varit intressant att göra en likadan studie inom lagidrott. Då hade man 
kunnat identifiera eventuella skillnader i motivationsfaktorer och orsaker till avhopp mellan 

individuella idrotter och lagidrotter.  
       Det hade också varit av intresse att undersöka hur motiverade idrottsföreningar i Sverige 
är av att förändra verksamheten med inrådan av den forskning som finns tillgänglig inom 

detta område.  
       Det går att konstatera att ett förändrat motivationsklimat anpassat efter varje ungdoms 

individuella utveckling, ambitionsnivå, kompetens och sociala behov leder till färre avhopp 
från svensk ungdomsidrott. 
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Samtyckesdokument 

 

Jag har fått utförlig information om syftet med mitt deltagande. Jag 

inser att mitt deltagande är anonymt och att mina personuppgifter inte 

kommer att publiceras. Informationen behandlas konfidentiellt. Jag är 

väl införstådd med min rätt att när som helst kunna säga upp mitt 

deltagande från studien.  

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att den information som jag lämnat via intervju får 

användas som underlag till denna studie. 

 

 

 

Deltagare 

 

Namn:____________________      Datum: _______ 

 

 

Ansvarig för studien 

 

Namn:____________________      Datum: _______ 

 



 
 

Bilaga B 

Intervjuguide 

Del 1. Generell bakgrundsinformation  

1.1 Ålder: 

1.2 Nuvarande yrke/daglig syssla: 

1.3 Högsta avslutade utbildning: 

 

Del 2. Idrottslig bakgrundsinformation  

2.1 Vilken är/var din idrott? 

2.2 Varför började du med idrotten? 

2.3 Hur många dagar/timmar i veckan utövade du din idrott? 

2.4 På vilken nivå utövade du din idrott, motionsnivå eller tävlingsnivå 

2.5 Hur många år höll du på med idrotten? Hur gammal var du när du slutade? 

 

Del 3. Idrottsmiljö 

3.1 Hur var klimatet i föreningen/träningsgruppen? 

3.2 Hur var ditt förhållande till tränaren? 

3.3 Hur var ditt förhållande till träningskamraterna? 

3.4 Fanns det plats för alla oavsett ambitionsnivå? 

3.5 Fanns det både breddverksamhet och elitverksamhet?  

3.6 Kan du beskriva breddverksamheten? 

3.7 Kan du beskriva elitverksamheten? 

Del 4. Motivationsfaktorer 

4.1Vad motiverade dig till att utöva idrotten? Vad tyckte du var roligt? 

4.2 Kände du att familj och vänner stöttade dig? 

4.3 Kände du dig uppskattad av tränare och träningskamrater? 

4.4 Fick du mest positiv, konstruktiv eller negativ feedback?  

4.5 Hade du tillräckligt med resurser för att utvecklas inom idrotten?  

4.6 Kände du dig delaktig i tränings- och tävlingsplanering? 

4.7 Vilka faktorer inom idrotten upplevde du som positiva? 

4.8 Vilka faktorer inom idrotten upplevde du som negativa? 

4.9 Övriga positiva och negativa faktorer relaterat till idrotten? 

Del 5. Målorientering 

5.1 Vad är en bra idrottsprestation för dig? 

5.2 När kände du dig nöjd med din egen idrottsprestation? 

5.3 Jämförde du dig med främst dig själv eller med andra?  

5.4 Stämde din målsättning överrens med tränarens målsättning? 

5.5 Vad var viktigast för dig, resultat eller ansträngning? 

5.6 Vad hade du för målsättning? Nådde du dina mål?  

5.7 Hur upplevde du din kompetens i relation till andra i träningsgruppen? 



 
 

5.8 Levde du upp till dina egna, tränarens och omgivningens förväntningar? 

5.9 Upplevde du dig någon gång pressad under din idrottskarriär? 

Del 6. Yttre ramfaktorer 

6.1 Vad tyckte du om träningsmängden? 

5.2 Hur långt avstånd hade du till träningshallen? 

6.3 Hur tog du dig till träningen? 

6.4 Hade du andra intressen utanför idrotten? 

6.5 Var du med i någon annan föreningsverksamhet? 

6.6 Hur mycket tid lade du på skolarbete/arbete? 

6.7 Gick det att kombinera skola/arbete med din idrott? Varför/varför inte? 

Del 7. Idrottsligt avslut 

7.1 Vad fanns det för anledningar till att du slutade med din idrott? 

7.2 Vad hade kunnat få dig att stanna kvar inom idrotten? 

7.3 Hur förhåller du dig till din idrott idag? 

7.4 Övriga synpunkter relaterat till idrottsligt avslut? 

 

Intervjuguiden är baserad på Patrikssons modell kring faktorer som påverkar avhopp från 

barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 1988), Self-determination theory (Deci & Ryan, 

1985) och Achievement Goal Theory (Nicholls, 1984, ref i Weinberg & Gould, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga C 

Pilotstudier 

Pilotstudie, A 

Bakgrund: 20 år. Student. Gymnasieutbildning 

Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. Tränade 10 h/v. 
Började idrotta: 2002 

Slutade idrotta: 2013 
Motivationsfaktorer: Det var roligt; tränade med kompisar; familjen stöttade mig; min bror 
höll också på med simning; jag var duktig; fick bra placeringar; det var hård träning; kul att 

simma med kompisarna; hade bra gemenskap; deltog i märkestagningen; vi stöttade 
varandra. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Ville inte tävla; tyckte inte om att jämföras med andra; 
tränaren brydde sig bara om resultat; kände mig pressad ibland; halkade lite efter de andra; 
kompisarna slutade; det var inte lika roligt längre; ville inte lägga ner så mycket tid på 

simningen; kände att jag ville testa något annat; började på innebandy.  
 

Pilotstudie, B 

Bakgrund: 27 år. Student. Högskoleutbildning 

Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 16 h/v. 
Började idrotta: 1997 

Slutade idrotta: 2003 

Motivationsfaktorer: Gick på gymnastik för att mina kompisar gjorde det; det var kul; var 
på träningarna bara för att ha roligt; hela familjen var engagerad; mina systrar gick också 

på gymnastiken; det blev nästan som en familjeaktivitet; jag beundrade alla gymnasterna, de 
var så duktiga. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Jag var sämre än de andra; ville inte tävla; kom alltid sist; 

mina kompisar flyttades upp; tränarna brydde sig inte om mig; jag fick ingen hjälp; fick ingen 
feedback; fick alltid vara reserv; kände inte att jag utvecklades; var inte nöjd med min kropp; 

tyckte inte att det var roligt längre; ville göra något annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga D 

Individuella profiler 

Individuell profil, A 
Bakgrund: 26 år. Jobbar som simtränare. Gymnasieutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. Tränade 6 h/v.  
Började idrotta: 1997 

Slutade idrotta: 2003 
Motivationsfaktorer: Tog simmärken; simmade med kompis; peppade varandra; kul att lära 
sig mer; älskade att simma; positiv atmosfär; simma med simfötter var kul; roligt att vara på 

läger…simma, umgås och äta godis; älskade crawl; rörelserna var lätta för mig; simning har 
alltid varit lätt för mig; mamma var med vid märkestagning; pappa skjutsade mig till och från 

träningen; gemenskapen; tävlade bara mot mig själv; lyckades alltid komma i mål; ville slå 
mina egna tider; brydde mig inte om tävlingsresultat; levde upp till förväntningarna; mamma 
och pappa har alltid stöttat; nära till simhallen. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Tappade suget; för mycket tävling; ville inte satsa; fanns 
ingen träningsgrupp; kände att jag var dålig på fjäril, ingen behövde säga det till mig; 

kompis blev uppflyttad till en annan grupp; när min kompis flyttade upp kände jag mig väldigt 
dålig; kände att det var högt tempo, ville inte lägga ner den tiden som krävdes; fick aldrig 
veta vilka fel man gjorde, varför man inte blev uppflyttad; fick inte veta vad vi skulle uppnå, 

inga klara mål; fokus på tävling; det var inte roligt; visste att jag inte alls var bra; var sämst; 
upplevde press från mig själv; ville delta i andra föreningsaktiviteter. 

Individuell profil, B 

Bakgrund: 24 år. Student. Högskoleutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. Tränade 15 h/v. 
Började idrotta: 1998 

Slutade idrotta: 2008 

Motivationsfaktorer: Tog simmärken; mamma stöttade mig; roligt tillsammans med 
kompisar på träningarna; träningen var kul och utmanande; träningsmängden var lagom; jag 

hade många framgångar i början av tonåren; ville utvecklas och bli bättre; gemenskapen var 
viktig; fick bra tävlingsresultat; det var för det mesta roligt; hade nära till simhallen. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Opererade handen; kompisarna flyttades upp; fick träna med 

de yngre; kände mig dålig; det var inte kul; bara resultat som räknades; ville inte tävla; var 
inte tillräckligt bra; blev aldrig uppflyttad; fanns ingen träningsgrupp, bara tävlingsgrupper; 

krav på att vara bäst; krav på att vara snabbast; upplevde press från mig själv; var man inte 
bäst så räknades man inte; började studera; simningen tog för mycket tid; hade inte tid att 
träffa kompisar; kom inte överrens med tränaren; hade velat träna simning som motionsform. 

 
Individuell profil, C 

Bakgrund: 16 år. Student och simtränare. Grundskoleutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. Tränade 6 h/v.  
Började idrotta: 2008 

Slutade idrotta: 2013. 
Motivationsfaktorer: Det var kul; träningsupplägget var bra; lagom träningsmängd; 

utflykterna med simningen var roligast; jättebra vänner i träningsgruppen; hade bra tränare; 
hade roliga tränare; körde intensiva pass; körde olika tekniker; hade varierad träning; alla 
fick göra olika saker; fick ofta själv välja övning och simsätt; fick välja mycket själv; fick mest 

positiv feedback; man kände att man utvecklades; tyckte om känslan av att lyckas med 
tekniker, fick positiva kommentarer; simmade snabbare vilket var mitt mål; fick simma i sin 



 
 

egen takt; fick skjuts till träningen. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Det var mycket tävlingar; tycker inte om att tävla individuellt; 
hann inte med träningen; ville satsa på volleyball; fanns bara tävlingsgrupp med fokus på 

tävling. 

Individuell profil, D 

Bakgrund: 24 år. Simlärare. Gymnasieutbildning.  
Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. 15 h/v. 

Började idrotta: 1998 

Slutade idrotta: 2010 
Motivationsfaktorer: Var en positiv atmosfär; möjlighet att utvecklas inom idrotten; ville nå 

framgång; träningskompisarna var viktiga; hade stöttande föräldrar; kul att simma korta 
distanser; utmana sig själv; fick positiv feedback; fick bra resultat; nådde mina mål; 

uppnådde målsättningarna; ville bli bäst; kom bra överrens med tränaren; hade ansvar över 
den egna träningen; roligt att träna; hård träning; kunniga tränare; hade nära till träningen. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Några träningskompisar slutade; ville ha tid till annat…ha 

annat att se fram emot; ville göra något annat…som att träffa kompisar utanför simningen; 
dags för något annat…som att resa utomlands; hade velat träna lite bara på skoj; fanns ingen 

träningsgrupp; orkade inte satsa mer; var tvungen att tävla; tyckte inte det var lika roligt 
längre. 

Individuell profil, E 

Bakgrund: 22 år. Simtränare. Högskoleutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. 16 h/v. 
Började idrotta: 1998 

Slutade idrotta: 2011  

Motivationsfaktorer: Utvecklande klimat i föreningen; bra träningskamrater; roliga 
tränare; var roligt att träna hårt; hade en stöttande familj; tävlade mest mot mig själv; ville 
slå mina egna tider och tidigare resultat; brydde mig inte om resultatet; tyckte att 

prestationen var det viktiga; ville slå mina egna tider; hade nära till simhallen. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Det fanns bara tävlingsgrupper; tycker inte om att tävla; ville 

inte jämföras med andra; upplevde press från tränarna vid tävling; blev inte sedd av 
tränaren; var inte så bra; upplevde inte att någon förväntade sig något av mig; fick mest 
negativ feedback; tränarna saknade utbildning; var för mycket träning; mindre engagemang; 

hade hållit på så länge; ville göra andra saker; ville lägga mer tid på skolan; ville lära känna 
nya människor; ville testa nya idrotter; ville egentligen träna simning som motionsform. 

Individuell profil, F 

Bakgrund: 25 år. Universitetsutbildning. Lärare. 

Idrottslig bakgrund: Simning. Tävlingsnivå. Tränade 15 h/v.  
Började idrotta: 1997 

Slutade idrotta: 2009. 
Motivationsfaktorer: Bra kommunikation med tränaren; simning är roligt; det är härligt att 
simma; roligast var att få utvecklas; göra bättre tider; få bättre tävlingsresultat; familjen 

ställde alltid upp för mig; skjutsade mig till och från träningen; fick mest konstruktiv kritik; 
hade utbildad tränare med lång erfarenhet som elittränare; målet var alltid att vinna; vann de 

flesta tävlingarna; jag var bland de bästa i Sverige; hade nära till träningen. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Bara yngre träningskamrater; hade inte så mycket gemensamt 
med de andra simmarna; många slutade då det bara fanns elitverksamhet; 

breddverksamheten var för yngre barn- och ungdomar; tog inga egna initiativ på träningen; 
tränaren hade hand om tränings- och tävlingsplaneringen; tråkigt att alla i min ålder slutade; 



 
 

hade nog fortsatt om jag haft kompisar inom simningen; tränaren förväntade sig att jag skulle 

vinna; tränaren var inte nöjd med mig om jag inte vann; kände mig ofta pressad; orkade inte 
satsa mer; hade tränat simning länge; tyckte inte det var lika roligt längre utan kompisarna; 

slutade gymnasiet så ville ut och resa; ville börja studera istället; hade nog stannat kvar i 
föreningen om jag kunnat träna simning som motionsform, nu simmar jag på egenhand 
istället. 

Individuell profil, G 

Bakgrund: 19 år. Gymnasienivå. Student. 
Idrottslig bakgrund: Simning. Motionsnivå. Tränade 8 h/v. 
Började idrotta: 2000. 

Slutade idrotta: 2011. 
Motivationsfaktorer: Simmade bara för att det var roligt; tränaren var trevlig; vi var ett 

härligt gäng; hade kul tillsammans; fick mest konstruktiv kritik; roligt att vara på läger med 
gruppen; målet var att slå mina egna tider; tränaren var ofta nöjd med mina prestationer; 
träningsmängden var lagom. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Jag fick inte så mycket uppmärksamhet då jag ändå inte ville 
tävla; var högt tempo så hängde inte riktigt med; tränade med tävlingsgruppen fast jag inte 

alls platsade där; var sämre än de andra i gruppen; hade nära till träningen; hade tränat 
simning under flera år; ville umgås med kompisarna istället. 

Individuell profil, H 

Bakgrund: 26 år. Beteendevetare. Universitetsutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 20 h/v.  

Började idrotta: 1996 

Slutade idrotta: 2008. 

Motivationsfaktorer: Gymnastik är roligt; fick stöttning från föräldrar och vänner; hade 
kompisar i början; jag var ganska duktig; fick beröm när jag gjorde rätt; satsade alltid på att 
vinna; tyckte om att tävla; läger var roligt och utvecklande; hård och utmanande träning; 

konstruktiv feedback; fick mycket uppmärksamhet från tränarna; motiverande att få utveck las 
som gymnast; svåra övningar; nära till idrottshallen. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Fick skäll från tränaren om jag gjorde fel; var lite rädd för 
tränaren; fick mest negativ feedback; kompisarna slutade; var mycket träning; var inte 
tillräckligt bra; var bara den bästa som räknas; var bara de bästa fick uppmärksamhet; stor 

konkurrens mellan gymnasterna; hade inga riktiga vänner inom gymnastiken; var bara 
resultatet som räknades; blev nedtryckt; upplevde press från mig själv; upplevde press från 

tränarna; kände mig dålig; lyckades aldrig; hann inte satsa på skolan. 

Individuell profil, I 

Bakgrund: 16 år. Student. Grundskoleutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 20 h/v. 

Började idrotta: 2005 

Slutade idrotta: 2015 

Motivationsfaktorer: Hade många bra träningskompisar; gemenskapen med 

träningskompisarna var viktig; det var roligt; det var spännande att tävla; hade kunniga 
tränare; motiverande att få utvecklas och bli bra; tuffa träningar; var duktig som liten; fick 

bra resultat; tränade för att bli bäst; uppskattade att få åka på träningsläger; mamma 
uppmuntrade mig. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Fick ingen uppmärksamhet; kände mig inte delaktig; fick vara 

reserv; jobbigt att det var så mycket konkurrens i klubben; var jobbigt att alltid jämföras med 
de andra i gruppen; utvecklades inte i den takt jag hade velat; fick dåliga resultat på slutet; 



 
 

det var inte kul längre; var sämre än de andra; blev osams med tränaren; fick ofta skäll från 

tränaren när; var hemma sent efter träningarna; tyckte det var dåliga träningstider; var för 
långa träningspass; mycket extraträningar; det var inte kul så ville inte fortsätta; var ingen 

variation, träningarna var alltid likadana; slarvade med skolan; kompisarna slutade; ville 
göra annat; fick nya fritidsintressen. 

Individuell profil, J 

Bakgrund: 23 år. Tävlingsnivå. Gymnastiktränare. Gymnasieutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 16 h/v. 
Började idrotta: 2000 

Slutade idrotta: 2010  

Motivationsfaktorer: Positiv atmosfär; hade bra tränare och kompisar; kom bra överrens 
med tränaren; vi stöttade varandra; läger med gymnaster från andra klubbar; träffa 

kompisar från andra klubbar; hade stöttande föräldrar; hela familjen var engagerad i 
gymnastiken; gjorde roliga övningar; var roligt att träffa kompisarna; motiverande att få 
utvecklas och bli bättre; fick mest positiv feedback; tävlade först bara mot mig själv; blev bra 

inom gymnastiken; tävlade SM och internationella tävlingar; var bäst i klubben; var dålig i 
jämförelse med gymnaster från andra klubbar; det var roligt att tävla; var ofta nöjd med min 

prestation; det var hård träning; bodde nära träningen, cyklade ofta dit. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Slutade gymnasiet och började jobba så hann inte med 
träningen; fanns bara träningsgrupper för barn; var tvungen att elitsatsa eller sluta; kunde 

inte träna bara på skoj; hade nått min maximala nivå inom gymnastiken; kunde inte bli 
bättre; var en liten klubb så fanns inte tillräckligt med resurser, andra klubbar hade bättre 

tränare; ställde höga krav på mig själv, var träning hela sommarloven; blev skadad så kunde 
inte träna för fullt; kände att jag vill göra andra saker. 

Individuell profil, K 

Bakgrund: 23 år. Student. Gymnasieutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 20 h/v.  

Började idrotta: 1998 

Slutade idrotta: 2007  

Motivationsfaktorer: Hade bra träningskompisar; det var roligt att utöva sporten; var en 
positiv atmosfär; mamma stöttade mig, mamma var engagerad i föreningen; fick ofta positiv 
feedback; hade kompetenta tränare; det var roligt att träna redskapsteknik; för mig var 

prestationen viktigare än resultatet; hade nära till träningshallen. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Var inte lika roligt längre; tyckte inte så mycket om att tävla; 

kände mig pressad och nervös på tävling; var inte så duktig; presterade inte bra på tävling; 
missade SM med en rankingpoäng; var långa träningspass; var småskadad under en längre 
tid; hann inte med skolan; hann inte träffa kompisar; fick nya intressen; hade bara velat träna 

gymnastik som motionsform. 

Individuell profil, L 

Bakgrund: 20 år. Student. Gymnasieutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 20 h/v.  

Började idrotta: 2002 

Slutade idrotta: 2010  

Motivationsfaktorer: Var ett tufft klimat; var hård och mycket träning; träningskompisarna 
betydde väldigt mycket; det var roligt att träna gymnastik; flexibilitetsträning var roligast; 
träningsläger var utvecklande; fick mest positiv feedback; hade utbildade tränare som kunde 

gymnastik; hade tillräckligt med resurser för att utvecklas; ville alltid vinna; kom ofta på 
prispallen; kom med till NM; är nöjd med vad jag presterat inom gymnastiken; hade nära till 



 
 

träningshallen. 

Orsaker till idrottsligt avslut: Var bara den bästa som räknades; var konkurrens mellan oss 
i gruppen; tränarna ställde höga krav på mig; jag ställde höga krav på mig själv; levde inte 

upp till tränarnas förväntningar; det var resultatet som var det viktiga; det var stor 
konkurrens mellan oss gymnaster; kompisar slutade; fick skäll om jag gjorde fel; var inte 
delaktig i tränings- och tävlingsplanering; kände mig ofta pressad från tränarna att vara 

bäst; satsade på gymnastiken så skolan blev lite bortprioriterad; blev skadad och hade ont 
under en längre tid, kunde inte träna fullt ut; halkade lite efter; skadan gjorde att jag slutade 

med gymnastiken. 

Individuell profil, M 

Bakgrund: 24 år. Sjuksköterska. Universitetsutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 12 h/v. 

Började idrotta: 1997 

Slutade idrotta: 2007 

Motivationsfaktorer: Gymnastik är roligt, fick göra roliga övningar; klarade mina uppsatta 

mål; kände mig ofta nöjd med mina prestationer; för mig var själva prestationen viktigast. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Ingen bra träningsgrupp; inga bra träningskamrater; 

otrevliga tränare; det var tråkigt; inga tydliga mål; folk kom och gick som de ville; dålig 
sammanhållning; ingen strukturerad träning; kändes inte seriöst; ingen disciplin; tränarna 
passade inte när man gjorde övningar; tappade respekten för tränarna; fick ingen 

uppmuntran; ingen chans att utvecklas och bli bättre gymnast; hade andra fritidaktiviteter, 
dans och ridning; valde att satsa på dansen då jag fick större utvecklingsmöjligheter där. 

Individuell profil, N 

Bakgrund: 24 år. Reser. Universitetsutbildning. 

Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 22 h/v. 
Började idrotta: 1997 

Slutade idrotta: 2007  

Motivationsfaktorer: Var roligt i början då jag och en till var yngst i klubben; 
träningskompisarna hade stor betydelse; var duktig redan som liten; kom på prispallen; ville 

bli bäst; var talangfull; var med på SM och internationella tävlingar; träningslägren var kul; 
lärde känna gymnaster från andra föreningar; en av tränarna var bra; fick positiv och 
konstruktiv feedback; hade nära till träningen; var duktig som gymnast 

Orsaker till idrottsligt avslut: Var tufft klimat då man skulle vara bäst; det var bara 
resultatet som räknades; fick mest negativ feedback; halkade efter och folk blev bättre än 

mig; fick dåliga tävlingsresultat; min ena kompis slutade och sen även den andra; kom inte 
överrens med tränaren; fick ofta skäll från tränarna; kändes som allt jag gjorde bara var fel; 
var för mycket träning; hade tränat gymnastik hela livet; började gymnasiet och ville satsa på 

skolan.  

Individuell profil, O 

Bakgrund: 22 år. Student. Gymnasieutbildning. 
Idrottslig bakgrund: Gymnastik. Tävlingsnivå. Tränade 18 h/v.  

Började idrotta: 2000 

Slutade idrotta: 2009  

Motivationsfaktorer: Hade bra kompisar; gjorde roliga och utmanande övningar; var roligt 
att utvecklas och känna att man blev bättre; träningslägren var det bästa. 
Orsaker till idrottsligt avslut: Ville inte tävla; var jättenervös inför tävling; fick dåliga 

tävlingsresultat; kvalade inte in till stora tävlingar; var inte lika bra som de andra; var stor 
konkurrens i gruppen; tränarna satsade inte på mig; var inte lika roligt längre; var för 



 
 

mycket träning; hade ingen bra relation till tränaren; ville inte göra fel och få skäll; kände 

inte att jag dög; fanns ingen träningsgrupp så valde att lägga av helt; skaffade pojkvän och 
ville träffa honom istället; ville träffa mina kompisar; började på dans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga E 

Standardiserat informationsblad 

Syftet med denna studie är att sammanställa faktorer som leder till avhopp från ungdomsidrott 
samt motivationsfaktorer som leder till fortsatt idrottsdeltagande. Detta genomförs med hjälp 

av en återblickande intervju då deltagaren svarar på frågor angående upplevelser utav 
ungdomsidrott. Intervjun spelas in på diktafon och deltagaren är välkommen att när som helst 

avbryta intervjun och deltagandet i denna studie. Resultatet av studien kommer att presenteras 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående ska kunna identifiera deltagarna. Enskilda 
citat kan komma att redovisas i resultatet, även dessa presenteras konfidentiellt. Material från 

deltagarna sparas inte efter avslutad studie, detta för att respektera deltagarens integritet.  
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