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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning syftar till att ta reda på vad det är som motiverar ungdomar till att vara 

aktiva spelare i en handbollsförening samt om det finns skillnader i motivationen om 

personen bor i en mindre kontra stor stad. 

Frågeställningar: 

– Hur upplevs motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och tillhörighet hos aktiva 

handbollsspelare i åldrarna 16-19 år? 

– Finns det skillnader i motivationsfaktorerna beroende på om personen bor i Stockholm eller 

Eskilstuna? 

 

Metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med totalt 78 stycken deltagare, 46 av dessa var 

kvinnor och 32 stycken män. Studien genomfördes på aktiva juniorhandbollsspelare i åldrarna 16-

19 år. Deltagarna i studien bodde antingen i Stockholm eller Eskilstuna, där 39 personer från 

respektive stad fick besvara en enkät. Studiedeltagarna fick besvara enkäten i samband med deras 

träning.  

  

Resultat 

Deltagarnas motivation till sin idrott är relativt god, då medelvärdet på en sjugradig skala ligger 

på 5.88. Resultatet indikerade att det finns en signifikant skillnad mellan de tre faktorerna, där 

autonomi är signifikant högre än tillhörighet, och tillhörighet är signifikant högre än kompetens. 

Det fanns även en signifikant skillnad i autonomi mellan de två städerna, där personerna i 

Eskilstuna upplever en högre nivå av autonomi. 

 

Slutsatser 

Av de tre motivationsfaktorerna framstår autonomi som den främst bidragande till 

handbollsspelarnas motivation. Det finns ingen signifikant skillnad i motivation beroende på om 

personen bor i Stockholm eller Eskilstuna. Detta kan bero på att det geografiska avståndet inte är 

så stort. I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka städer med ett färre antal 

invånare än Eskilstuna. 
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1 Inledning 

Ett växande problem i samhället idag är att den fysiska aktiviteten hos människor i västvärlden 

minskar mer och mer. Sjukfrånvaron blir allt högre och risken för diverse stillasittande 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lägre fettsyrametabolism och diabetes ökar lavinartat 

(Andersson et al. 2015). Utöver fysiologiska besvär ökar den psykiska ohälsan och forskning 

visar att fysisk aktivitet och motion är ett lika bra botemedel mot depression, stress och andra 

psykiska besvär som farmaceutiska läkemedel. Spontanidrotten som vi känner till den har även 

på senare år minskat mer och mer. Att ungdomarna får vara fysisk aktiva redan i ung ålder är 

viktigt för att de senare i livet ska leva ett aktivt fysiskt liv och minska risken för psykisk 

ohälsa. (ibid) 

 

Idrottslyftet är en av de satsningar i Sverige som har gjorts på nationell nivå för att vända en 

negativ trend när det gäller ungas deltagande i föreningslivet. Syftet med idrottslyftet är att få 

fler ungdomar att börja idrotta i föreningar och att få dem att stanna kvar när de blir äldre. 

Insatsen riktar sig mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år och ger anslag till föreningar inom 

olika specialförbund med målet att utveckla sin verksamhet. En del praktiska exempel inom 

idrottslyftet är att utveckla fler prova-på aktiviteter samt att utbilda befintliga och nya tränare 

och ledare inom föreningen eller klubben. Dessa två typer av aktiviteter kan leda till att fler 

ungdomar får upp ögonen för föreningslivet och på så sätt börjar och stannar kvar inom 

idrottens värld. (Riksidrottsförbundet 2016) 

 

I Sverige är två av tre pojkar och varannan flicka i åldrarna 7-15 år aktiva i minst en 

idrottsförening. I denna studie har fokus valts att riktas mot handboll där deltagarantalet ökar 

inom handbollsföreningarna vid åldrarna 13-16 år, men minskas igen mellan 17 och 20 år. Att 

deltagarantalet minskar när ungdomarna når 17 år beror på flera olika faktorer, bland annat 

brist på tränare, träningshallar och träningstider. I stort sett alla handbollslag inom detta 

åldersspann tränar tre till fem dagar i veckan och det kan vara flera träningspass per dag. Detta 

medför att ungdomar som inte har en ambition att elitsatsa inte får plats i 

handbollsföreningarna, då det inte finns resurser att ha en breddverksamhet inom föreningarna 

där alla kan fortsätta oavsett ambitionsnivå. De som prioriteras är de träningsvilliga 

ungdomarna med elitambitioner. Det finns dock undantag i de större städerna där det finns 

många handbollsföreningar, där varje förening har sin ambition. Ungdomar som inte vill 

elitsatsa får leta sig till någon av de mindre föreningarna med samma ambition som spelaren 
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själv. (Thedin Jakobsson & Engström 2008, s.14ff) 

 

I den genomförda studien undersöks vad det är som motiverar ungdomar till att spela handboll 

i en förening, samt om denna motivation skiljer sig åt beroende på om personen bor i en stor 

stad eller mindre stad.  

 

2 Motivation 

Det teoretiska ramverk som används i denna studie är självbestämmandeteorin. 

Självbestämmandeteorin är en metateori där flera olika teorier ingår. En av dessa är den 

grundläggande psykologiska behovsteorin där begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet 

ingår (Roberts & Treasure 2012, s.254f). Dessa begrepp kommer i följande arbete benämnas som 

motivationsfaktorer, och det är denna underteori av självbestämmandeteorin som valts ut till detta 

arbete, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av komponenterna som ingår i grundläggande psykologiska behovsteorin. 

 

Innan den valda teorin presenteras mer djupgående, så måste det förtydligas vad som faktiskt 

menas med motivation. Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras motivation som en 

”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål”, med andra ord används motivation för att ge förståelse för människors beteenden med 

tydliga direktiv. Bergman och Israelsson (2015, s.56) beskriver att motivation handlar om 

drivkraften till att utföra någonting. Denna drivkraft får personen att ta tag i saker och ting som 
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behöver göras, men lika viktigt som att komma igång är det även att fortsätta med dessa saker till 

de är färdiga (ibid). Enligt Bergman och Israelsson (2015) kan motivation ses utifrån tre olika 

kategorier, att personen vill ha någonting, att personen vill undvika någonting eller att personen 

vill och har lust till att göra någonting (ibid). Det som motiverar oss människor när vi vill ha 

någonting är våra handlingar och ageranden för att nå resultatet eller målet, till exempel att ta ett 

extrajobb vid sidan av studierna för att ha råd med olika nöjen (ibid). Motivation kan även skapas 

när en person utför en handling för att undvika negativa konsekvenser där vi genomför en aktivitet 

för att undvika negativa påföljder (ibid). När individer gör någonting för att de vill eller har lust så 

drivs personen av en inre drivkraft, där individen känner ett inre välbehag och en meningsfullhet i 

det denne gör (ibid s.57).  

 

Utöver dessa tre övergripande kategorier, beskriver författarna några andra faktorer som kan 

påverka en individs motivation. En av dessa faktorer är att fokusera på en sak i taget. Om en 

person endast har en sak att fokusera på, så kopplas distraherande faktorer bort, vilket gör att 

motivationen till uppgiften ökar (ibid s.58). Att ha uthållighet för en uppgift är en annan faktor 

som påverkar en persons motivation. Om personen är beredd att lägga ner tid på den valda 

uppgiften, kommer ny kunskap att inhämtas, och på så sätt ökar motivationen efter ett tag när 

området känns mer hanterbart (ibid). För att människan ska känna motivation för att genomföra 

någonting så behövs i många fall någon form av belöning. Belöningen ska vara lagom stor i 

kontrast till det arbete personen lagt ner på uppgiften (ibid s.60). För att personen ska få denna 

belöning behöver ett visst mål uppnås där det är viktigt att personen sätter upp realistiska mål som 

inte är för lätta eller svåra att nå upp till. Belöningen och de uppsatta målen bör vara meningsfulla 

för personen och på så vis ökar personens motivation att nå upp till målen (ibid s62). 

 

Roberts och Treasure (2012, s.7) menar i sin tur att motivation kan kategoriseras i teorier om fyra 

huvudgrenar där deterministiskt, mekaniskt, organiskt samt kognitivt utgör dessa huvudpelare. De 

deterministiska samt mekaniska teorierna ser människors motivation drivna från psykologiska 

behov, medan organiska teorier utgår från medfödda behov men tar också hänsyn till det som sker 

i sociala miljöer. Till sist ser kognitiva teorier människor som aktiva och initiativtagande individer 

som styrs av sina personliga framgångar. Självbestämmandeteorin som kommande arbete tar 

avstamp i tillhör grenen om organiska teorier, där synen på motivation beskrivs som ett dynamiskt 

förhållningssätt och individen är aktiv i sitt eget beslutsfattande samt beteende för att nå uppsatta 

mål. (ibid) 
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2.1 Grundläggande psykologiska behovsteorin  

Som ovan nämnts är grundläggande psykologiska behovsteorin en underteori till 

motivationsteorin om självbestämmande, och med hjälp av motivation kan vi förstå och analysera 

varför människor beter sig på ett visst sätt. Belöningen en människa känner när denne uppnått ett 

av sina behov följs av en känsla av att vara kompetent i samspel med sin miljö. Motivation är 

baserat i alla organismers behov att vara kompetenta och följaktligen självbestämmande. Både 

barn och vuxna har en hög inre motivation som visar sig i en nyfikenhet att anamma ny kunskap. 

Barn uttrycker detta genom att ta reda på vad saker och ting är, med hjälp av olika sinnen. Vuxna 

utvecklar och skapar intressen inom ett givet ämne, där det inte finns någon uppskattad yttre 

belöning. Belöningen ligger istället i den givna aktiviteten där de inre erfarenheterna är vad som 

uppfyller människans behov. (Deci & Ryan 2014, s.9-11; Sari 2015) 

 

En individs perception av autonomi kan förstärkas med hjälp av olika tekniker, såsom optimering 

av valmöjligheter, bekräftelse av individens känslor, bidra med meningsfulla motiv, förminska 

egoism etc. Upplevelsen av valmöjligheter kan optimeras med diverse alternativ beroende på 

vilken aktivitet som ska genomföras, var någonstans aktiviteten bedrivs samt när den ska utföras. 

Istället för att en tränare/ledare/förälder beordrar individen till aktiviteten bör olika val inom vad, 

hur och när presenteras för att främja autonomi. Nyckeln är att valen är självstyrda, de tillgängliga 

alternativen ska vara meningsfulla och betydande på ett personligt plan och ska undvika att vara 

dömande. Att uttrycka empati eller bekräftelse för en individs oro kan höja individens 

medvetenhet och engagemang inför dennes beteende. Valen som en individ ställs inför bör 

presenteras i en icke-kontrollerande miljö eftersom att när en individ blir egoistisk inför en 

aktivitet kan hon sätta hög press på sig själv. När pressen är hög på en själv att prestera väl kontra 

att istället ha inställningen att försöka göra sitt bästa så minskar den inre motivationen mot 

uppgiften. Att fokusera på att bemästra den interna kvalitén hos individen själv hjälper denna till 

en progressiv förbättring och ger fortsatt stöd mot ett autonomiskt engagemang. Språket som 

används mellan en instruktör och adept kan även ha stor betydelse. Språkbruk med tvingande 

bemärkelse, till exempel ”du måste, du borde”, kan skada autonomin hos individen där istället en 

positivt laddad jargong, till exempel ”du kan prova att...”, är mer sannolik att stödja den upplevda 

autonomin. (Roberts & Treasure 2012, s.261-262; Keshtidar & Behzadnia 2017) 

 

Det är viktigt att känna kompetens för att skapa ett motiverat beteende. Känslor av kompetens är 

essentiellt för alla typer av medvetet beteende där det utan kompetens eller en känsla av 
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effektivitet är lätt att tömma ut sin motivation. Utifrån kompetens är det viktigt att ett 

tillhandahållande av optimal utmaning är inkluderat, uppgifter som är för enkla resulterar i tristess 

medan uppgifter som är för svåra kan orsaka ångest. Det är därför viktigt att uppgifterna är 

definierade och väl anpassade till individens rådande kompetens. Människor känner sig som mest 

kompetenta när de kan testa och bredda sina kapaciteter och förmågor samt uppnå en känsla av 

framgång i samband med den givna ansträngningen. Struktur är även något som är centralt för 

tillväxt av kompetens, det ska bestå av målsättning och vägledning för att utveckla och hjälpa 

motivationen. Men det är viktigt att hålla isär struktur och kontroll då dessa två tillvägagångsätt 

lätt kan blandas ihop. Att ge stöttning till individen är en del av strukturen så att det råder klara 

förväntningar kompletterat med kontinuerliga samtal med tränaren. En positiv relation till tränaren 

understödjer upplevelsen av kompetensen när den sker i en autonomisk anda (likt beskrivet ovan). 

Kritisk och negativ återkoppling å sin sida ska undvikas då sådan information sannolikt kan 

förstöra känslorna av kompetens. (Roberts & Treasure 2012, s.263-264; Keshtidar & Behzadnia 

2017; Rottensteiner, Tolvanen, Laakso & Konttinen 2015) 

 

Tillhörighet spelar en mer distanserad roll för motivation än autonomi och kompetens, däremot så 

bidrar det ändå med en grundläggande del i individens självbild. Människor har sannolikt en 

större chans att acceptera värderingar, normer och riktlinjer om de har en känsla av sammanhang 

och tillhörighet. Känslan av tillhörighet har visat sig ha positiva effekter på motivation, 

välmående och generell inställning mot bland annat fysisk aktivitet. I mötet mellan ledare och 

utövare ska ett klimat med närhet, omtänksamhet, värme samt respekt användas och för att uppnå 

detta är det vitalt att uppvisa ett gediget intresse för individen. Att uttrycka empati, undvika skam 

samt dömande beteenden är även viktigt för att bekräfta individens behov och fostra en känsla av 

tillhörighet. Delaktighet för individen är återkommande och kan lämpa sig i form av avsatt tid, 

energi och intresse. När detta finns så stärks självbilden hos individen och att denne är en del av 

ett större sammanhang. Återigen bör det framföras som ett stöd snarare än ett krav för att främja 

självreglering hos individen. Att vara i grupp där övriga medlemmar delar samma mål, syften och 

förutsättningar bidrar till ett samarbete och stöd mellan deltagare inom gruppen. Struktur är även 

här viktigt då det hjälper individen att arbeta tillsammans med andra för att utveckla gemensamma 

fördelar och nå uppsatta mål. (Roberts & Treasure 2012, s.264-265; Thedin Jakobsson, Lundvall 

& Redelius 2014; Aujla, Nordin-Bates & Redding 2015) 

 

Inre motivation definieras som den medfödda organismens behov av kompetens och 

självbestämmande. Detta innefattar en variation av beteenden och psykologiska processer där den 
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primära belöningen är erfarenheterna av orsakssamband och autonomi. När människor har en inre 

motivation upplever de intresse och glädje, vilket i sin tur föder kompetens och 

självbestämmande. Inre motivation har ett samband med större kreativitet, flexibilitet samt 

spontanitet. Självbestämmande är viktigt i träningen och utvecklandet av både inre och yttre 

motivation. Enligt självbestämmandeteorin anses människor vara organismer som är orienterade 

till att utvecklas och ständigt söka nya utmaningar och erfarenheter att bemästra och den 

personliga utvecklingen bestäms av inre motivation. Individer som har en inre motivation är 

fullständigt självreglerande, engagerade i aktiviteten utifrån eget intresse, upplever en känsla av 

valmöjligheter, och kan fortskrida utan hjälp av yttre motivation eller eventuella begränsningar. 

Inre motiverade individer tar del av aktiviteter för dess egen skull och för att ett sådant beteenden 

ger en belönande erfarenhet som konsekvens. De basala behoven för autonomi, kompetens och 

tillhörighet är universella. Snarare än att lära sig genom olika system och processer har behoven 

ett funktionellt perspektiv oavsett kulturella bakgrunder, kön, utveckling och sammanhang. Att 

förstå anledningarna till individers beteenden, och på så sätt grunden till motivation, är vitalt för 

att förstå personers motivation till fysisk aktivitet. (Deci & Ryan 2014, s.32ff; Roberts & Treasure 

2012, s.236ff) 

 

Sammanfattningsvis handlar självbestämmandeteorin om tillgång till valmöjligheter. Detta kan 

handla om att kunna välja att bedriva en aktivitet, eller att ha möjlighet att självmant ge kontrollen 

till någon eller något utomstående. Självbestämmandeteorin är oerhört populär som teoretiskt 

ramverk och välanvänd av forskare inom flera olika områden, exempelvis har undersökningar 

genomförts på lärare i grundskolan i länder som Kina och Kanada där en korrelation finns mellan 

autonomi och välmående på arbetsplatsen (Nie, Chua, Yeung, Ryan & Chan 2015; Fernet, Guay, 

Senécal & Austin 2012). Teorin har även använts i en intervention för att undersöka om 

skolungdomars inställning till hälsosam kost och fysisk aktivitet kan förändras med hjälp av 

förhöjd autonomi och kompetens (Girelli, Manganelli, Alivernini & Lucidi 2016). 

 

3 Motivation och idrott 

Nedan presenteras det nuvarande forskningsläget utifrån att beskriva vad som sker när 

motivation saknas, hur den yttre och inre motivationen ser ut i idrott samt betydelsen av 

autonomi, kompetens och tillhörighet. Till sist redovisas även kunskapsluckan som ligger till 

grund för den genomförda studien.  
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3.1 När motivation för idrotten saknas  

Det finns studier som fokuserat på ungdomar som avlutar sina karriärer under tonåren och 

undersöker samband för dessa. Bland orsakerna till varför vissa individer hoppar av sin idrott 

hittas anledningar som att det saknas frihet för valmöjligheter, tidsbrist samt att andra intressen 

kommer emellan (Pilgaard 2012). Pilgaard (2012) menar att huvudansvaret för dessa avhopp 

ligger på en organisatorisk nivå och att det är föreningarnas bristfälliga struktur som får 

individen att tappa intresse, det är på så vis inte individens brist på motivation som holkar ut 

engagemanget. Sarrazin, Vallefrand, Guillet, Pelletier och Cury (2002) menar istället att 

motivationen som avtar och leder till avhopp hos unga atleter har att göra med en avsaknad av 

autonomi, kompetens och tillhörighet. Det visas även på samband med hur tränarens beteende 

påverkar idrottarens motivation. Ju mer ego-orienterad tränaren är, desto fler negativa 

upplevelser hos handbollsspelaren. På samma sätt leder en tränare vars beteende är 

uppgiftsbaserat till mer positiva upplevelser hos spelaren (ibid). 

 

Negativa motivationstillstånd leder till en högre risk för att en spelare slutar sin aktiva karriär 

där dessa motivationstillstånd tillsammans med utmattningssyndrom gör att risken för en 

avtagande motivation blir avsevärd och handbollsspelaren pensionerar sig (Isoard-Gautheur, 

Guillet-Descas & Gustafsson 2016). De negativa motivationstillstånden innebär att personen 

inte känner någon inre motivation till idrotten där det finns andra alternativ i personens liv som 

är mer attraktiva. Utmattningssyndrom kan uppkomma när tiden och engagemanget personen 

lägger ner på sin idrott är större än vad belöningen är som personen får tillbaka för sina 

ansträngningar. Detta engagemang kan i vissa fall leda till en negativ känsla av att behöva 

prestera och som slutligen resulterar i avsaknad av motivation för den givna aktiviteten. En 

auktoritär ledarstil kan utsätta handbollsspelaren för en ökad risk av psykologisk utmattning, 

medan en yttre ledarstil som stödjer ett självständigt arbete kan tillfredsställa de behov som 

individen har för självbestämmande motivation. (Isoard-Gautheur, Guillet-Descas & Lemyre 

2012) 

 

3.2 Motivation i praktiken 

Motivation kan grovt delas upp i två kategorier där yttre motivation beskrivs som upplevelser 

utanför själva aktiviteten som skapar motivation det vill säga att individen känner en press till 

att bedriva idrott (Deci & Ryan 2014, s.35). Studier har genomförts för att jämföra aktiva och 

icke-aktiva och jämfört motivationen mellan dessa. Thedin Jakobsson et al. (2014) menar att 

en känsla av sammanhang är särskilt viktigt för att främja motivation hos en individ. Detta sker 
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genom att vara en del av ett lag eller en grupp där sociala relationer skapas och exempelvis 

popularitet hos en individ kan utvecklas. Utöver det kan även yttre motivation beskrivas som 

betydelsen av tävling där Bollók et al. (2011) betonar att sportsliga prestationer ligger till 

grund för fortsatt framtida fysisk aktivitet, där även en yttre bekräftelse från tränare och fans är 

viktiga i detta avseende. Skille och Østerås (2011) betonar även de vikten av 

tävlingssammanhang och att framgång är en av faktorerna till att skapa glädje hos individen. 

Att det finns faktorer som alltså ligger utanför individen för att främja motivation och glädje är 

undersökt, det finns däremot underlag för att den inre motivationen är minst lika viktig, om 

inte viktigare, för regelbunden och fortsatt fysisk aktivitet.  

 

En idrottares uppfattning om tränarens kunskap är relaterad till psykologiska behov av 

tillfredsställelse, självbestämmande motivation samt engagemang. Ett engagemang är i sin tur 

korrelerande till att fortsätta vara aktiv i en föreningsidrott där individer med hög inre motivation 

är oftast de som fortsätter att vara fysiskt aktiva under en längre tid. (Lukwu & Guzmán Luján 

2011) 

 

Forskning har bedrivits för att mäta motivation hos unga individer där självbestämmandeteorin 

har använts som teoretiskt ramverk. En studie belyser vikten av kompetens hos personen för att 

uppnå autonomi, där en förståelse för uppgiften ligger till grund för inre motivation 

(Rottensteiner et al. 2015). Andra exempel på studier med inre motivation har Aujla et al. 

(2015) undersökt där de menar att de idrottare som upplever höga nivåer av engagemang och 

glädje är de som har särskilda psykologiska faktorer. Dessa är bland annat att det ska finnas en 

upplevelse av flexibilitet och att personen deltar frivilligt och inte känner någon övergripande 

yttre press. Det bör även vara ett lägre egoistisk klimat och möjligheten till att få uttrycka sig 

fysiskt är vitalt (ibid). Det är med andra ord inte lika prestationsbaserat ur ett 

tävlingssammanhang som Bollók et al. (2011) betonar för att skapa inre motivation. Det är 

även där som inre och yttre motivation till viss del skiljer sig åt, nämligen att den inre 

motivationen syftar till att tillfredsställa ett behov hos individen och det har även att göra med 

en psykologisk mognad. På samma sätt menar Skille och Østerås (2011) att självförtroende 

skapas hos den idrottande individen när denne uppnår en känsla av att bemästra sin idrott. 

Kompetens och autonomi är sammanfattningsvis återkommande begrepp för att måla upp en 

bild av inre motivation hos aktiva ungdomar (Rottensteiner et al. 2015; Skille & Østerås 2011). 
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3.3 Autonomi, Kompetens och Tillhörighet i idrotten 

Uppfattningen av autonomi, kompetens och tillhörighet korrelerar till spelarens framsteg, 

tränarens stöd samt volymen av speltid. Desto högre alla dessa faktorer är desto mer nöjd känner 

sig individen. Idrottsliga framsteg och utveckling är direkt kopplat till en känsla av kompetens och 

en spelare som känner sig mindre kompetent kommer att känna en lägre tillhörighet till sitt lag 

och upplever ett lägre stöd från sin tränare. Till skillnad från en spelare som utvecklar en god 

kompetens inom sig själv kan denne istället uppleva ett lägre tryck från yttre faktorer och även att 

andra attraktiva alternativ minskar. Detta har att göra med att idrottaren har investerat mer tid, i 

form av år av träning, och känner på så vis en större motivation för att fortsätta med sin idrott. De 

sociala begränsningarna och andra attraktiva alternativ avtar desto mer när individen har 

investerat tid och resurser för sin aktivitet. De upplevda förmånerna som finns inom sporten har 

ett positivt inflytande på motivationen. Att föda en känsla av autonomi, kompetens och 

tillhörighet handlar kort sagt om att investera mycket tid i sin idrott och med tiden växer 

engagemanget. Människan har även ett behov av att känna sig kompetent, självständig och 

tillhörande och det finns korrelationer mellan dessa behov och uppgiftsorientering. Dessa behov 

är vitala för både gamla som unga människor för att en individ ska uppleva tillväxt, integration 

och välbefinnande. Autonomi är en starkt bidragande motivationsfaktor för att personer ska 

fortsätta vara fysiskt aktiva. Att känna sig uppskattad och älskad av betydande personer i 

omgivningen är en grund för att nå ett uppgiftsorienterat klimat. Sådana miljöer som är stöttande 

där det finns en generell glädje i aktiviteten leder till att tekniker och taktiker hos individen kan 

utvecklas och på så sätt föds även en känsla av kompetens. Det är viktigt att ledare inom idrotten 

skapar en social miljö som tillåter spelarna att uppnå sina individuella motiv för sitt deltagande. 

Att spelarens förväntningar relaterar till deras kompetens, tillhörighet och autonomi är betydande 

för att uppfylla deras glädje och engagemang och på så vis fortsätta vara aktiva inom idrotten. 

(Guillet, Sarrazin, Carpenter, Trouilloud & Cury 2002; Sari 2015; Keshtidar & Behzadnia 2017) 

 

Den genomförda studien syftade till att undersöka tonåringars motivation till att spela 

handboll. Sarrazin et al. (2002) utgick i sin studie från självbestämmandeteorin, men 

undersökte vilka motivationsfaktorer som hade betydelse för att idrottarna avslutade sina 

karriärer. I denna studie har fokus varit på de ungdomar som är fortsatt aktiva inom handbollen 

och deras upplevelser av den inre motivationen utifrån begreppen autonomi, kompetens och 

tillhörighet. I Norge har Skille & Østerås (2011) undersökt vad tonåringar ser för mening med 

sitt idrottande, men vände sig endast till ungdomar i en större norsk stad. Studierna ovan har 

inte gjort några jämförelser mellan olika städer, vilket denna studie hade till syfte att 
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undersöka. Guillet et al. (2002) fokuserar i sin undersökning på vad som är orsaksfaktorer till 

att idrottare avslutar sina karriärer men har inte undersökt vad det är som främjar motivationen 

hos dem som fortsätter. Lukwu och Guzmán Luján (2011) har i sin tur studerat vad det är som 

gör att individer fortsätter vara aktiva i sin föreningar, men har inte dragit några samband med 

hur detta speglar sig i motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och tillhörighet. Isoard-

Gautheur et al. (2012; & 2016) presenterar hur motivation ser ut hos unga handbollsspelare 

men de har däremot också valt att lägga fokus på avhoppande individer samt vad tränaren kan 

skapa för miljöer för att undvika detta. Återigen så saknas en tydlig koppling till ovan 

beskrivna motivationsfaktorer och hur de influerar handbollsspelare som är aktiva idag samt 

om det skiljer sig beroende på om personen bor i en stor stad eller mindre stad.  

 

4 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att ta reda på vad det är som motiverar ungdomar till att vara 

aktiva spelare i en handbollsförening samt om det finns skillnader i motivationen om 

personen bor i en mindre kontra stor stad. 

 

Frågeställningar: 

– Hur upplevs motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och tillhörighet hos aktiva 

handbollsspelare i åldrarna 16-19 år? 

– Finns det skillnader i motivationsfaktorerna beroende på om personen bor i Stockholm eller 

Eskilstuna? 

 

5 Metod 

Tillvägagångssättet för att samla in empirin till denna studie var enkäter, det är således en 

kvantitativ ansats i denna undersökning. Studien är en tvärsnittsstudie där motivationen hos 

tonåringarna som spelar handboll kommer att jämföras mellan ungdomar från Stockholm och 

Eskilstuna.  

 

5.1 Genomförande 

Det första steget var att kontakta klubbar som kunde tänkas ingå i studien. Kontaktuppgifter togs 

fram till lagansvarig ledare eller tränare genom Svenska handbollsförbundet (2017a) och kontakt 
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togs med dessa personer via mail. De klubbar som var intresserade av att medverka besvarade 

detta mail, och vi bestämde tid då vi kunde komma ut till laget för att genomföra enkäten. Vid 

genomförandet av enkäten åkte vi ut till samtliga klubbar och var hela tiden närvarande under 

tiden enkäten fylldes i. Innan deltagarna fyllde i enkäten gick vi igenom studiens syfte, hur 

enkäten var uppbyggd och framförde att det var helt frivilligt att delta. Utöver detta framfördes 

även att de kunde hoppa över frågor om de inte ville svara samt att svaren från enkäten kommer 

att presenteras helt anonymt. Deltagarna fyllde i enkäten i anslutning till sin träning, innan eller 

efter. Vi hade skrivit ut enkäten och hade med oss pennor, vilket gjorde att alla spelare som skrev 

under det informerande samtycket kunde delta. Varje deltagare fick skriva under ett informerat 

samtycke som tagits fram till studien. Deltagare under 18 år fick även lämna namn och 

kontaktuppgifter till sina föräldrar. De fick även med ett papper hem med information om studien 

där all fakta om studiens syfte, frivillighet samt anonymitet stod skrivet, se bilaga 3. När samtliga 

deltagare fyllt i enkäten tackade vi för deras medverkan och önskade dem lycka till i sina framtida 

karriärer.  

 

Två dagar efter enkäten genomförts ringde vi runt till samtliga föräldrar, där vi först frågade om 

de fått ett papper av sin son/dotter. Om de inte fått detta papper förklarade vi studiens syfte samt 

beskrev frivilligheten och anonymiteten, därefter frågade vi om föräldern hade några invändningar 

mot att deras barn deltog i studien. Hade föräldrarna fått papperet från sitt barn frågade vi direkt 

om förälderns samtycke till att deras barn deltog.  

 

Vid valet av de två städerna som ingick i studien utgick vi från ett geografiskt urval. Det är två 

större städer i Sverige, men befolkningsmängden och antal aktiva klubbar i städerna skiljer sig 

betydligt åt. I Stockholms kommun bor det ungefär 1,5 miljoner människor, medan det i 

Eskilstunas kommun bor ca 70 tusen invånare (Statistiska Centralbyrån 2016). Antal aktiva 

klubbar i dessa två städer skiljer sig även det åt, då det i Stockholm finns 31 registrerade 

handbollsföreningar, medan det i Eskilstuna endast finns tre stycken (Svenska 

Handbollsförbundet 2017a). Eftersom att befolkningsmängden och antalet klubbar är högre i 

Stockholm, är spelartillgängligheten mycket större.  

 

Trots att dessa två städer skiljer sig mycket åt vad gäller befolkningsmängd och antal klubbar, så 

skiljer det endast 12 mil mellan städerna. Eskilstuna klassificeras med bakgrund till dessa siffror 

som en mindre stad i detta arbete.    
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5.2 Urval 

Populationen för denna studie är unga män och kvinnor i åldrarna 16-19 år som är aktiva 

handbollsspelare i en handbollsklubb i Sverige. För att begränsa urvalet användes dels ett 

bekvämlighetsurval då vi kontaktade närliggande föreningar i Stockholms län men kontakt togs 

även med en förening i Eskilstuna där det redan fanns en personlig kontakt. För att kunna 

besvara frågeställningarna kontaktades även andra klubbar och föreningar från Eskilstuna. Det 

blev således även ett ändamålsenligt urval i undersökningen. (Denscombe 2016, s.95) 

Vid urvalet av klubbar använde vi oss av information från Svenska handbollsförbundet 

(2017b), där vi tog ut klubbar från Eskilstuna och Stockholm som anmält sig till junior-SM i 

klasserna P-18 samt F-18. Från Stockholm kontaktades totalt nio olika klubbar och 15 olika 

lag. Av dessa svarade fyra lag från tre klubbar. Från Eskilstuna kontaktades tre lag från tre 

olika klubbar, där två lag från två klubbar svarade. Det totala antalet aktiva spelare som 

besvarade enkäten var 78 stycken, varav 46 av dessa var kvinnor och 32 stycken var män. Från 

Stockholm besvarades enkäten av 39 stycken spelare där medelålder var 17,23 ± 1,77 år, från 

Eskilstuna besvarade även där 39 spelare enkäten där medelåldern var 16,82 ± 2,18 år.  

 

5.3 Tillförlitlighet 

För att säkerställa validiteten och att vi undersöker det vi vill studera, grundade sig enkäten i 

redan etablerade enkätformulär. För att studieresultaten ska vara replikerbara så tillhandhåller 

vi all information som eventuellt efterfrågas för fortsatta studier inom området. I enkäterna 

användes penna och papper som medel. Enkäterna togs sedan hem och sammanställdes i en 

excel-fil för att öka reliabiliteten i undersökningen. I och med den digitala sammanställningen 

har svaren analyserats mer noggrant och med en större tillförlitlighet. Pilotstudien i 

undersökningen är en del av att säkerhetsställa kvalitén i datainsamlingen och nå en större 

tillförlitlighet. (Patel & Davidsson 2011, s.103ff) 

 

 

5.4 Enkät 

Den valda enkäten som använts i denna studie för insamlande av data är hämtad från 

selfdeterminationtheory.org, där enkäten Intrinsic Motivation Inventory (IMI) valts ut (SDT 

2017). Enkäten har översats till svenska av författarna samt anpassats till denna studie, se bilaga 2. 

Enkäten var indelad i tre olika kategorier, vilket respondenterna var ovetande om. De tre 

kategorierna som frågorna i enkäten var uppdelade inom var autonomi, kompetens samt 

tillhörighet. För att se att respondenterna var konsekventa i sina svar var några av frågorna väldigt 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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snarlika, vilket hjälpte oss i en senare analys av svaren. Empirin som samlats in sammanställdes i 

en datafil, som sedan exporterades till statistikprogrammet SPSS. I den insamlade datafilen kunde 

en sammanställning av alla insamlade svar ses, samt varje enskilt svar på varje fråga. Det var av 

vikt att frågeformuläret var anpassat till deltagarnas förmåga och om så inte var fallet kunde det 

uppfattas som svårt eller jobbigt att fylla i formuläret (ibid, s.241f).  

 

En pilotstudie genomfördes i ett tidigt skede, innan enkäten genomfördes av studiedeltagarna. 

Genom pilotstudien fick vi svar på om frågorna var formulerade på ett adekvat sätt, om det 

uppkom några frågor samt hur lång tid enkäten tog att genomföra. Pilotstudien genomfördes 

för att minimera missförstånd och andra eventuella fel som kunde uppkomma och påverka 

studiens resultat på ett negativt sätt (ibid, s.237). Pilotstudien genomfördes på ett damjunior lag 

(16-19 år) i Sverige, som ligger inom ramen för studiens valda population och utesluts från 

studiens resultat.  

 

5.5 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav vad gäller individskydd som ska tas 

hänsyn till inom samhällsvetenskaplig forskning, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Nedan beskrivs hur vi 

har förhållit oss till dessa forskningsetiska aspekter i denna undersökning. För att följa 

Informationskravet gavs ett informationsbrev och samtyckeskrav ut till försökspersonerna med 

enkäterna. Detta gör vi enligt vad Patel & Davidson (2011, s.63) menar är informationskravet. 

Samtyckeskravet efterföljdes genom att samtliga respondenter när som helst kunde välja att 

avbryta sin medverkan i undersökningen det vill säga att de själva styrde över sin medverkan i 

studien (ibid). Det integritetsskydd vi gav objekten är anonymitet vid redovisning av insamlad 

empiri. Hänvisningar från underlaget i enkäterna kommer istället nämnas utan att identifiera 

varken personer eller föreningar, enligt Konfidentialitetskravet (ibid). Till sist följer vi 

Nyttjandekravet genom att empirin från enkäterna endast kommer användas i rent forskningssyfte 

och informationen eller kontaktuppgifter kommer ej ges vidare till tredje part som exempelvis 

kommersiella organisationer (ibid).  

 

5.6 Dataanalys 

De insamlade enkäterna sammanställdes i Microsoft Excel 2013. För att få hjälp med det 

valda statistikprogrammet samt använda relevanta tester har hjälp och idéer hämtats från 
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Wahlgren (2008) och Pallant (2010). Vid analys av den insamlade empirin användes 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics Version 24.  

Tester har genomförts i SPSS för att analysera variationen mellan de tre 

motivationsfaktorerna, där ett test av ”one-way repeated measure ANOVA” design utfördes 

för att se vart eventuella skillnader ligger och om de är statistiskt signifikanta. Detta test 

genomfördes för att besvara frågeställningen: Hur upplevs motivationsfaktorerna autonomi, 

kompetens och tillhörighet hos aktiva handbollsspelare i åldrarna 16-19 år? I ett ANOVA 

test (analysis of variance) jämförs medelvärden i mer än två grupper. Utöver det har även ett 

”independent-samples t-test” genomförts för att analysera om det föreligger några skillnader 

i motivationsfaktorerna mellan städerna. I ett t-test jämförs medelvärden mellan två grupper, 

vilket genomfördes för att besvara frågeställningen: Vilka skillnader finns i 

motivationsfaktorerna beroende på om personen bor i Stockholm eller Eskilstuna? (Pallant 

2010, s.239; 249) 

 

6 Resultat 

Nedan kommer resultatet att presenteras i två separata delar för att besvara frågeställningarna i 

denna studie. I slutet sker en sammanfattning av resultatet.  

 

6.1 Upplevd motivation 

Resultatet i denna del syftar till att besvara frågeställningen: Hur upplevs motivationsfaktorerna 

autonomi, kompetens och tillhörighet hos aktiva handbollsspelare i åldrarna 16-19 år?  

För att kunna besvara den första frågeställningen togs ett totalt medelvärde ut, där samtliga svar 

från personernas svar i enkäten har sammanställts. Medelvärden har även tagits fram för 

respektive motivationsfaktor, se tabell 1. 

 

Tabell 1. De olika motivationsfaktorernas medelvärde samt ett totalt medelvärde för de tre 

motivationsfaktorerna tillsammans (motivation). 
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Tabell 1 visar att studiepersonernas motivation är relativt god, då medelvärdet på en sjugradig 

skala ligger på 5.88. Den motivationsfaktor som sticker ut mest hos de 78 studiedeltagarna är 

autonomi med ett medelvärde på 6.52, som är den motivationsfaktor som påverkar personernas 

motivation mest. Sammantaget har dessa personer en god motivation där den motivationsfaktor 

som påverkar personernas motivation minst positivt är individernas upplevda kompetens, där 

medelvärdet är 5.15. Den upplevda tillhörigheten till sina lagkamrater och till sitt lag har ett 

medelvärde på 5.96, vilket indikerar att personernas motivation påverkas av hur de upplever 

närheten till sitt lag, utifrån frågorna i enkäten.  

 

Ett test med upprepade mätningar av envägs ANOVA genomfördes för att jämföra skillnader 

mellan de tre motivationsfaktorernas medelvärde. I denna jämförelse ställs medelvärdena mot 

varandra, se figur 2.  

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Jämförelse mellan medelvärden för autonomi, kompetens och tillhörighet. 

 

Resultaten indikerar att det fanns en signifikant skillnad mellan kompetens (M=5.15, SD=0.901) 

och autonomi (M=6.52, SD=0.725) i förhållande; p<0.05. Resultaten indikerar även att det fanns 

en signifikant skillnad mellan autonomi (M=6.52, SD=0.725) och tillhörighet (M=5.96, 

SD=0.709) i förhållande; p<0.05. Till sist indikerar resultaten att det fanns en signifikant skillnad 

mellan tillhörighet (M=5.96, SD=0.709) och kompetens (M=5.15, SD=0.901) i förhållande; 

p<0.05. Med andra ord är medelvärdet för autonomi signifikant högre än medelvärdet för både 

kompetens och tillhörighet. Jämförelsen visar även att det finns en signifikant skillnad mellan 

medelvärdet för tillhörighet och kompetens.  

 

Sammantaget indikerar resultatet att personernas motivation är god, vilket tabell 1 visar där ett 

totalt medelvärde för de tre motivationsfaktorerna presenteras. Resultatet visar även att det finns 

en signifikant skillnad de tre faktorerna emellan, vilket kan ses i figur 2.  
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6.2 Skillnader mellan städerna 

Resultatet i denna del syftar till att besvara frågeställningen: Finns det skillnader i inre 

motivation beroende på om personen bor i Stockholm eller Eskilstuna. 

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra om det fanns någon signifikant skillnad i 

motivation mellan Stockholm och Eskilstuna. I faktorn motivation har underkategorierna 

autonomi, kompetens och tillhörighet räknats in, se tabell 2.  

 

Tabell 2. T-test som jämför motivation mellan de två städerna. 

 

 

 

 

Resultaten indikerar att det inte fanns någon signifikant skillnad i motivation mellan Stockholm 

(M=17.33, SD=1.68) och Eskilstuna (M=17.93, SD=1.49) i förhållande; t(76)=-1,68, p=0.098. 

Signifikans nivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att motivationen är snarlik om personen bor i 

Stockholm kontra Eskilstuna, för att besvara frågeställningen så finns det alltså ingen signifikant 

skillnad beroende på i vilken av de två städerna personen bor i.  

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra om det fanns någon skillnad i upplevd kompetens 

mellan de aktiva i Stockholm och Eskilstuna. För att sammanställa personernas upplevda 

kompetens har ett medelvärde från frågorna 1-6 i enkäten tagits ut, se tabell 3. 

 

Tabell 3. T-test som jämför faktorn kompetens mellan de två städerna. 

 

 

 

 

Resultaten indikerar att det inte fanns någon signifikant skillnad i kompetens mellan Stockholm 

(M=5.15, SD=1.68) och Eskilstuna (M=17.93, SD=1.49) i förhållande; t(76)=0.001, p=0.999. 

Signifikans nivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att medelvärdet för upplevd kompetens i de 

båda städerna är i princip densamma på två decimaler. Det spelar alltså ingen roll om personen 

bor i Stockholm eller Eskilstuna utifrån faktorn kompetens.   
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Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra om det fanns någon skillnad i autonomi mellan 

de aktiva i Stockholm och Eskilstuna. För att sammanställa personernas autonomi har ett 

medelvärde från frågorna 7-13 från enkäten tagits ut, se tabell 4. 

 

 

Tabell 4. T-test som jämför faktorn autonomi mellan de två städerna. 

 

 

 

Resultaten indikerar att det fanns en signifikant skillnad i autonomi mellan Stockholm (M=6.27, 

SD=0.82) och Eskilstuna (M=6.75, SD=0.53) i förhållande; t=(76)=-3, p=0.004. Signifikans nivån 

sattes till p<0.05. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i autonomi beroende på om 

personen bor i Stockholm eller Eskilstuna. Autonomin upplevs som starkare hos de individer som 

bor och är aktiva i en handbollsklubb i Eskilstuna.  

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra om det fanns någon skillnad i upplevd 

tillhörighet mellan städerna Stockholm och Eskilstuna. För att sammanställa personernas 

upplevda tillhörighet har ett medelvärde från frågorna 14-21 från enkäten tagits ut, se tabell 5.  

 

Tabell 5. T-test som jämför faktorn tillhörighet mellan de två städerna. 

 

 

 

 

Resultatet indikerar att det inte fanns någon signifikant skillnad i tillhörighet mellan Stockholm 

(M=5.89, SD=0.84) och Eskilstuna (M=6.02, SD=0.56) i förhållande; t(76)=-0.84, p=0.406. 

Signifikans nivån sattes till p<0.05. Resultatet visar att individernas upplevda tillhörighet i laget är 

snarlik oavsett om personen bor i Stockholm eller Eskilstuna.  

 

För att sammanfatta det ovan presenterade resultatet så är studiepersonernas motivation god, då 

medelvärdet på en sjugradig skala ligger på 5.88. Vid ett test med upprepade mätningar av envägs 

ANOVA utfördes jämförelser mellan de tre motivationsfaktorerna. Resultatet indikerade att det 

finns en signifikant skillnad mellan de tre faktorerna, där autonomi är signifikant högre än 

tillhörighet, och tillhörighet är signifikant högre än kompetens.  
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Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller faktorerna kompetens och tillhörighet beroende på 

i vilken stad personen bor. Vid en jämförelse mellan personernas sammanställda motivation fanns 

ingen signifikant skillnad mellan de två städerna. Däremot fanns det en signifikant skillnad i 

autonomi mellan de två städerna, där personerna i Eskilstuna känner en högre nivå av autonomi i 

jämförelse med personerna i Stockholm.  

 

7 Diskussion 

Frågeställningarna som denna studie syftade till att besvara var: Hur upplevs 

motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och tillhörighet hos aktiva handbollsspelare i åldrarna 

16-19 år? Samt finns det skillnader i motivationsfaktorerna beroende på om personen bor i 

Stockholm eller Eskilstuna? 

 

Resultatet i denna studie indikerar att studiedeltagarnas motivation är god, där autonomi är den 

motivationsfaktor som sticker ut som starkast bidragande till personernas motivation. 

Motivationsfaktorn autonomi innebär utifrån frågorna i den valda enkäten att personerna deltar 

frivilligt i sin idrott, de går till träningarna av egen vilja och de spelar handboll för att de själva 

vill. Detta har även Aujla et al. (2015) kommit fram till, där de beskriver att de aktivas motivation 

främjas av att de känner en frivillighet till att vara fysiskt aktiva inom sin idrott. Pilgaard (2012) 

och Sarrazin et al. (2002) menar i sin tur att när det saknas fria valmöjligheter så blir personernas 

autonomi låg. De beskriver även att tränarens klimat kan bidra till att spelarna istället upplever en 

hög autonomi då de har en god relation till sin tränare. Möjligtvis har spelarna i denna 

undersökning en god relation till sin tränare, som skulle kunna vara en av förklaringarna till de 

höga nivåerna av autonomi hos de aktiva. Pilgaard (2012) beskriver även att låga nivåerna av 

valmöjligheter leder till att de aktiva avslutar sina karriärer i ett tidigt skede. Detta i kontrast till 

ovan resultat där spelarna i denna studie fortfarande är aktiva i skrivande stund samt där 

personerna har höga nivåer av upplevd autonomi. Isoard-Gautheur et al. (2016) beskriver att 

aktiva spelare med utmattningssyndrom har låga nivåer av generell motivation och riskerar 

därmed att tidigt avsluta sina karriärer. I denna studie har deltagarna en god motivation men hade 

psykologisk utmattning varit en del av undersökningen skulle det finnas anledning att tro att låga 

nivåer av utmattningssyndrom skulle visa sig hos de aktiva. 

 

Kompetens är en annan motivationsfaktor som ingår i de grundläggande psykologiska behov som 

undersökts i denna studie. Personernas upplevda kompetens var den faktor som fick lägst 

medelvärde, men medelvärdet var ändå relativt högt på den sjugradiga skalan. Skille och Østerås 
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(2011) menar att en persons självförtroende skapas när individen känner att den bemästrar sin 

idrott. Eftersom att medelvärdet för kompetens i denna studie var relativt högt, kan resultatet 

tolkas att personerna känner sig skickliga inom sin idrott. Kompetens är ett återkommande 

begrepp för att beskriva en persons inre motivation (Rottensteiner et al. 2015). I miljöer där det 

finns en generell glädje till idrotten samt där tränaren stöttar personerna till att utvecklas har visat 

sig vara viktigt för den upplevda kompetensen (Guillet et al. 2002; Sari 2015; Keshtidar & 

Behzadnia 2017). Med bakgrund till nuvarande forskningsläge kan det antas att personerna som 

kontaktats i denna studie har en god relation till sina tränare, där tränaren skapar goda miljöer för 

att individerna ska kunna utvecklas inom idrotten. Detta i sin tur kan medföra att personerna 

känner en högre inre motivation till sin idrott där miljön stimulerar utveckling och spelarna känner 

sig som bättre handbollsspelare.  

 

Den tredje motivationsfaktorn som ingår i de grundläggande psykologiska behoven är tillhörighet. 

Thedin Jakobsson et al. (2014) menar att det är viktigt att känna en känsla av sammanhang där det 

finns en känsla av att vara en del av ett lag och att sociala relationer skapas till andra. Resultaten 

som presenterats i denna studie visar att tillhörigheten hos studiepersonerna är starkt på den 

sjugradiga skalan. Spelarna i denna studie har med andra ord starka band till sina lagkamrater där 

detta bygger på de sammantagna nivåerna av motivation. Det vore intressant att se om det finns 

ett samband mellan en hög tillhörighet i ett lag och den idrottsliga prestationen.  

 

Resultatet indikerar att det inte finns någon skillnad i motivationen mellan Stockholm och 

Eskilstuna. En förklaring till detta kan vara att det endast skiljer 12 mil mellan städerna och att 

Eskilstuna är en relativt stor stad i Sverige, men har i detta arbete klassificerats som en mindre 

stad. Förutom motivationen skiljde sig inte heller personernas upplevda kompetens eller 

tillhörighet åt. Det positiva med att dessa faktorer inte skiljer sig åt mellan städerna är att samtliga 

lag verkar ha en hög tillhörighet, vilket kan tolkas som att alla spelare känner sig välkomna i laget 

och verkar trivas i sin respektive klubb. Att den upplevda kompetensen är hög indikerar även att 

personerna från de två städerna har ett gott självförtroende och identifierar sig som kompetenta 

handbollsspelare. Den enda signifikanta skillnaden mellan Stockholm och Eskilstuna fanns inom 

motivationsfaktorn autonomi, där de aktiva spelarna i Eskilstuna känner en högre autonomi än 

motsvarigheten i Stockholm. Med bakgrund till detta resultat känner de som bor i Eskilstuna en 

större frivillighet till idrotten samt att de deltar av egen vilja. Det vore intressant att veta vad som 

är den bakomliggande faktorn till denna skillnad, om det är en förälder, tränare eller någon annan 

viktig person i den aktives liv som påverkar individen. 
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Att deltagarna i denna undersökning har höga medelvärden av autonomi är redovisat, vad det 

däremot betyder i praktiken kan diskuteras. Enligt Roberts och Treasure (2012) är individer som 

är aktiva i sitt eget beslutsfattande en del av en organisk teori på motivation och särskilt 

självbestämmandeteorin i detta fall. De undersökta tonåriga handbollsspelarna i denna studie visar 

på goda alternativ av fria val till sin idrott och att de känner sig delaktiga i vad som sker i deras 

idrottsliga karriär, framförallt spelar de handboll för att de själva vill. Precis som Deci och Ryan 

(2014) menar har individer som är självreglerande och engagerade en stark inre motivation och 

det är vad som gör individen aktiv inom sitt intresse och detta stämmer väl överens med ovan 

resultat i denna undersökning. 

 

Mätningen i denna studie ägde rum under november månad, vilket betyder att de aktiva är mitt i 

den pågående säsongen. Eventuellt hade personerna gett annorlunda svar om mätningen 

genomfördes i början eller i slutet av säsongen, då spelarna möjligen har en högre motivation till 

idrotten tidigt på säsongen och en lägre motivation i slutet av säsongen. I framtida studier hade det 

därför varit intressant att genomföra fler mätningar vid olika tider under säsongen, för att se när 

spelarnas motivation är som högst kontra lägst, samt när det är extra viktigt för tränaren att ha ett 

större fokus att motivera sina spelare. Det kan även vara så att spelarna har en högre motivation i 

slutet av säsongen, då viktiga matcher oftast spelas i slutskedet av spelaråret. De juniorlag som 

går långt i junior-SM spelar finalsteg i april eller maj månad, detta finalsteg kan bidra till att 

spelarna känner en större motivation i slutet av säsongen då det är de sista matcherna som spelas 

under året.   

 

Det valda årsspannet i denna studie, 16-19 år, stämmer väl överens med det åldersspann Thedin 

Jakobsson och Engström (2008, s.14ff) beskriver, där fler väljer av avsluta sina karriärer i de äldre 

tonåren. Eftersom att studien syftade till att undersöka motivation hos aktiva handbollsspelare 

inom det åldersspann då många andra väljer att sluta, var syftet att undersöka vad det är som 

driver dem till att spela handboll.  

 

För att kunna besvara frågeställningarna i denna studie var enkäter ett lyckat metodval, men hade 

en mer djupgående syn inom ämnet önskats hade ett metodval av enkäter med öppna 

svarsalternativ eller intervjuer varit bättre lämpat. Det hade på så sätt blivit en kvalitativ ansats 

istället för kvantitativ, som använts i denna studie. Den valda enkäten uppfyllde sitt syfte väl, där 

relevanta frågor togs fram för att kunna besvara frågeställningarna. Hade mer tid lagts på att hitta 
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flera olika enkäter hade dessa kunnat sammanfattas och relevanta delar från fler enkäter hade 

kunnat tas ut. Vid ett mer kvalitativt perspektiv inom ämnet rekommenderas ett annat val av 

enkät, då den valda enkäten endast fyller sitt syfte inom kvantitativa ansatser.  

 

Med facit i hand skulle två städer med betydligt större geografiska och demografiska skillnader 

valts ut för att kunna redovisa potentiellt tydligare skillnader med en statistisk signifikans. Nu 

valdes städerna ut främst ur ett bekvämlighetsperspektiv, men hade större resurser funnits 

tillgängliga till detta arbete skulle sökningen breddats med en annan stad att jämföra 

stockholmarnas motivation med, än som nu valda Eskilstuna. En annan intressant faktor är 

deltagarantalet som i denna studie var 39 stycken från respektive stad. Hade motivationen mellan 

städerna sett annorlunda ut om undersökningen nått ut till fler deltagare, till exempel 100 

deltagare från varje stad? Hade motivationen mellan städerna sett annorlunda ut om 

undersökningen jämfört Stockholm med en ännu mindre stad, där alternativa aktiviteter är färre? 

Detta är något som skulle vara intressant att undersöka i kommande studier.  

 

I framtiden vore det även intressant att göra en liknande studie, där kopplingen mellan spelare och 

ledare tas in i analysen. Hur påverkas spelarnas motivation till idrotten beroende på hur stark 

relation de har till tränaren samt tränarens beteende och vilket klimat tränaren skapar? I denna 

studie har endast spelarnas motivation utifrån sig själva tagits in, men tränarens roll har inte varit 

en direkt del av denna undersökning. Personernas upplevda relation till resten av laget har tagits in 

i den genomförda studien, men tränarens roll i laget har inte räknats in vid utformandet av 

enkäten.    

 

Kontentan är att skillnaden i motivation mellan städerna är få, förmodligen på grund av att 

städerna är relativt närliggande varandra. Utöver detta är skillnaderna mellan 

motivationsfaktorerna signifikanta trots att alla faktorer för sig har goda värden på den sjugradiga 

skalan.    
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Denna undersökning syftar till att ta reda på vad det är som motiverar ungdomar till att vara 

aktiva spelare i en handbollsförening samt om det finns skillnader i motivationen om 

personen bor i en mindre kontra stor stad. 

Frågeställningar: 

– Hur upplevs motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och tillhörighet hos aktiva 

handbollsspelare i åldrarna 16-19 år? 

– Finns det skillnader i motivationsfaktorerna beroende på om personen bor i Stockholm eller 

Eskilstuna? 

 

Vilka sökord har du använt? 

  
 

Var har du sökt? 

  
 

Sökningar som gav relevant resultat 

  
 

Kommentarer 

  

 

 

Teenagers & motivation 

Participant motivation 

Participant motivation sport 

Adherence and training 

Motivation sports 
Drop-out teenagers 
Drop-out teenagers sports 

Drop-out sport 

Continue in sport 

Sport continue 

Teenagers drop-out 

Adherence and sports 

Participant sport 

Ungdomar idrott 

Ungdomar fortsätta med idrott 

Motivation handball 

Dropout handball 

Drop-out handball 

 

Discovery, Ebsco, Google Scholar 

Ebsco: Adherence and training 

Ebsco: Teenagers & Motivation 

Discovery: Participant motivation 

Discovery: Participant motivation sport 

Discovery: Motivations sports 

Ebsco: Sport continue 

Ebsco: Participant sport 

Google Scholar: Ungdomar idrott 

Discovery: Dropout handball 

Drop-out handball 

De sökord vi använt oss av gav många träffar där många av dessa var användbara för oss. 

Eftersom att antalet träffar var så stor, var vi tvungna att sortera ut och bryta ned 

sökningen, vilket vi gjort via sökmotorn. 



 
 

Bilaga 2 Modifierad version av Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 
 

 

Ålder:     

16       17        18        19 

Kön: 

Man          Kvinna          Annat 

Stad:      

Stockholm                    Eskilstuna  

  

 

Stämmer inte alls   Stämmer delvis     Stämmer helt 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 

1. Jag tycker att jag är bra på att spela handboll. 

1  2  3  4  5  6  7 

 

2. Jag tycker att jag är bra på att spela handboll, jämfört med andra. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Efter att jag har spelat handboll i en tid, så känner jag mig duktig på handboll. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Jag är nöjd med mina insatser på träningar och match senaste månaden. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Jag är ganska duktig på att spela handboll. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Handboll är en aktivitet som jag inte är speciellt är bra på.   

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Jag tycker jag har ett val av att själv vilja spela handboll. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Jag känner att det inte är mitt eget val att fortsätta spela handboll.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Jag har egentligen inget eget val vad det gäller att spela handboll.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Jag känner att jag är tvungen till att spela handboll. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Jag spelar handboll för att jag inte har något val.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Jag spelar handboll för att jag själv vill. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Enkäten Intrinsic Motivation Inventory (IMI) är hämtad från selfdeterminationtheory.org och är fritt 

översatt av Ludvig Johnsén & Pontus Vester. 

 

 

 



 
 

Stämmer inte alls   Stämmer delvis     Stämmer helt 

1  2  3  4  5  6  7 

 

13. Jag spelar handboll för att jag måste.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Jag känner mig inte delaktig i laget.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Jag tvivlar på att jag någon gång ska kunna få en kompis i det här laget.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Jag känner att jag litar på en eller flera av mina lagkamrater. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Jag skulle vilja träffa mina lagkamrater oftare. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. Jag skulle inte vilja ha kontakt med mina lagkamrater i framtiden.  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Jag litar inte på en eller flera av mina lagkamrater.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. Det är troligt att jag kan få fler vänner i laget om vi ses oftare. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. Jag känner att jag har en eller flera kompisar i det här laget. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

TACK fö r din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten Intrinsic Motivation Inventory (IMI) är hämtad från selfdeterminationtheory.org och är fritt 

översatt av Ludvig Johnsén & Pontus Vester. 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 Informerat samtycke 

 
Vi heter Ludvig Johnsén och Pontus Vester och studerar Ämneslärarprogrammet i Idrott & Hälsa på 
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra en studie, som kommer 
att presenteras i en skriftlig undersökning vid högskolan. 
Studiens syfte är att undersöka vad det är som motiverar unga till att vara aktiva i en handbollsförening, 
en del av syftet är även att jämföra om det finns några skillnader i motivation om man är bosatt i 
Eskilstuna eller Stockholm. 
Deltagandet i studien innebär att en enkät kommer att genomföras vid ett träningstillfälle. Enkäten 
beräknas ta omkring 20-30 minuter. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 
enkäterna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Studien genomförs som en del av vår utbildning i 
ämnet specialidrott vid Gymnastik- & Idrottshögskolan i Stockholm. 
Om du accepterar att medverka i studien kommer du att få fylla i en enkät vid ett bestämt tillfälle som vi 
tagit fram med hjälp av din tränare. 
 

 

 

 

 

 

 

Om du inte vill att ditt barn deltar i undersökning vänligen kontakta oss omgående, enligt 

nedan uppgifter, så tar vi bort den enkäten ur underlaget med detsamma! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar, 

Ludvig Johnsén    

Gymnastik- & Idrottshögskolan i Stockholm   

076-8046050 

ludvig.johnsen@student.gih.se 

 

Pontus Vester 

Gymnastik- & Idrottshögskolan i Stockholm  

070-5769478 

pontus.vester@student.gih.se 

 

Handledare: Mikael Wallsbeck 

mikael@imaginethat.se 
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Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 

studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna enkätstudie som handlar om 

motivation hos juniora handbollsspelare. 
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Namnförtydligande 

 

 

Kontaktuppgifter till förälder: 

 


