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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt 

deltagande i idrotten.  

• Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? 

• Ändras motivationen från första året till sista året? 

 

Metod 

Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. En 

kvantitativ metod används också för att kunna jämföra mätbara enheter. Studien är gjord i 

samarbete med svenska skidförbundet.  

Deltagarna i denna studie är elever i årskurs 1-4 på alpina skidgymnasium. Det är 95 elever 

som deltar i studien av ca 200 skidgymnasieelever. 

Frågeformulär som ingår i undersökningen är The Sport Motivational Scale- II (Pelletier et al. 

2013, s. 329-341) som är översatt till svenska (Johansson, & Olsson 2014). 

Enkäten innehåller 18 påståenden som täcker sex motivationsformer, tre påståenden inom 

varje motivations riktning. 

 

Resultat 

Resultatet av undersökningen visade att alpina skidgymnasieelever drivs till största del av en 

inre motivation. Det har även visat vara en förändring av motivation från första året till sista 

året. 

 

Slutsats  

Med resultatet som påvisats i denna studie, att skidgymnasieelever drivs av en inre 

motivation, samt att den yttre motivationen förändras från första till sista året, bör tränare och 

lärare på skidgymnasium ta detta i beaktning. Vikten av ett självbestämmande klimat har 

påvisat gynnar idrottarna (Gillet et al. 2009, s. 155-161). Därför bör tränare och lärare 

förespråka och tillämpa ett självbestämmande klimat i sin pedagogik och lärande.
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1 Introduktion 
Inga tidigare studier har hittats om motivation hos alpina skidåkare på gymnasial nivå i 

Sverige. Denna studie har gjorts för att skapa förståelse kring motivation samt vikten av ett 

självbestämmande och uppgiftsorienterat klimat. Författaren till studien har en bakgrund som 

aktiv alpin skidåkare och är nu tränare i idrotten. Författaren gick på skidgymnasium i tre år 

därav intresset för att studera motivationen hos dessa åkare. Upplevelser på skidgymnasiet 

som författaren hade har lett till denna studie. Det upplevs att en ökad kunskap behövs inom 

området. Resultatet i denna studie kan vara till hjälp för tränare genom att ge en ökad 

förståelse inom ämnet och även stötta sin åkare för att kunna skapa en önskvärd miljö att 

utvecklas och förbättras i.  

1.1 Inledning  

Vad är motivation? Varför är vissa idrottare mer motiverade än andra? Är det viktigt med 

motivation? Många studier har gjorts om motivation då vikten av att vara motiverad för att 

fortsätta delta i sin idrott har visats vara väsentligt (Gillet et al. 2009, s. 155-161). Dock har 

inga studier hittats inom området med målgruppen alpina skidåkare på gymnasienivå. Av 

erfarenhet från författaren börjar elever på skidgymnasium med ambitionen att bli bäst i 

världen. Författaren till denna studie anser att kunskap inom detta område för denna målgrupp 

är otroligt viktigt. Om eleverna har en ambition att bli bäst i världen och fortsätta inom 

idrotten under en lång tid bör de vara motiverade (Gillet et al. 2009, s. 155-161).  

 

Weinberg & Gould (2011, s 51) beskriver att motivation är viljan en idrottare har för att 

utvecklas inom sin idrott, även vilken riktning idrottaren har över sin idrott. Om riktningen 

ska definieras över en idrottares insats handlar det om vad en individ vill får ut av sin idrott 

eller vilket tillvägagångssätt som idrottaren väljer för att agera över sitt utövande. Viljan  

handlar om hur mycket ansträngning en idrottare lägger ner på en viss situation. (Weinberg & 

Gould 2011, s. 52) Enligt Thelwell et al. (2008, s. 38-53) är målsättningar en bidragande 

faktor för viljan att motiveras och utvecklas inom sin idrott. Med hjälp av målsättningar kan 

idrottaren bli påmind om vilken riktning som ska tas för att idrottaren ska nå dit denne vill 

(Thelwell et al. 2008, s. 38-53).  

 

Inom idrottspsykologi talas det om olika variabler och teorier som förklarar vad motivation är 

och vilken form av motivation som är mest gynnsam för att optimera sin prestation (Weinberg 
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& Gould 2011, s. 51). Enligt Deci & Ryan (2000, s. 227-268) är självbestämmande teorin en 

teori som förklarar vad motivation är. Denna teori kan delas in i tre delar på en skala (se figur 

1), inre motivation, yttre motivation och amotivation. Inre motivation innebär att idrottaren 

har en hög grad självbestämmande över sitt utövande. Yttre motivation är både 

självbestämmande och icke-självbestämmande, medan amotivation är saknad av motivation. 

Självbestämmande innebär att den aktive tar självvalda beslut över sitt deltagande, styr sitt 

utövande och inga yttre faktorer påverka dessa beslut. Icke-självbestämmande idrottare blir 

mer påverkad av omgivningens åsikter. Dessa idrottare drivs av yttre motivation lyssnar ofta 

på vad tränaren, föräldrar eller kompisar vill. (Mallet 2005, s. 417-429) Att ha ett icke-

självbestämmande över sitt utövande har visat negativa konserver på idrottarna, bland annat 

avhopp och utbrändhet. Självbestämmande har visat på positiva följder där utövarna mår bra i 

sitt deltagande. Därav ses en vikt i att förespråka en självbestämmande miljö. (Gillet et al. 

2009, s. 155-161) 

1.2 Kunskapsöversikt 

1.2.1 Motivation inom idrott 

Många studier har gjorts på motivation inom idrott för att försöka förstå varför vissa idrottare 

visar ett bestående driv av att delta i sin idrott medan andra slutar eller tappar intresse. För att 

kunna förstå detta tar man hjälp av teorier. (Pelletier et al. 2013, s. 329–341)  
Pelletier et. al. (2013, s. 329–341) har i en av sina studier använt sig av Self- Determination 

Theory (STD) och Achievement Goal Theory (AGT) för att försöka förstå beteendet och 

motivationen hos olika idrottare (mer om detta under 1.3 Teoretisk utgångspunkt).  

Gillet et al. (2009, s. 155-161) påpekar i en av sina studier att sociala faktorer har en stor 

påverkan på idrottarens motivation. Dock finns det många faktorer som påverkar en idrottare, 

till exempel har tränarens beteende visat på stor påverkan på motivationen (Gillet et al. 2009, 

s. 155-161). 

 

Moreno et al. (2010, s. 390-399) har tillämpat teorin AGT och SDT i en studie på 413 

elitsatsande ungdomar (12-16 år) för att kunna studera deras motivation. AGT och SDT är 

båda kopplade till ”Flow Theory”.  Flow innebär det optimala psykologiska tillståndet som 

uppstår hos en idrottare när denna är helt knuten till uppgiften som ska utföras. Resultatet i 

studien av Moreno et al. (2010, s. 390-399) visar på att ett uppgiftsorienterat klimat har en 

positiv effekt på ett självbestämmande utövande och flow. Egoorienterat klimat visar på en 
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negativ effekt på motivationen och idrottarens flow. Slutsatsen blir att uppgiftsorienterat 

klimat är mest gynnsamt för idrottarens utövande. (Moreno et al. 2010, s. 390-399)  

1.2.1.1 Motivation inom alpin skidåkning 

Alpin skidåkning är en sport där prestationen påverkas av en kombination av fysiologiska, 

psykologiska, funktionella och flera andra samordnade parametrar. Skidåkaren utsätts för 

höga höjder och låga temperaturer under träning och tävling. Faktorer som muskelstyrka, 

anaerob effekt, smidighet, balans, flexibilitet och samordning av alla dessa kapaciteter spelar 

en viktig roll i prestationen hos en alpin skidåkare. (Gorski et al. 2014 s. 108-116) I alpin 

skidåkning krävs en ständig förändring av hastighet och balans position, samt korta intervaller 

av intensiva ansträngningar (Polat 2016, s. 76-81). Rent fysiskt vet vi att alpin skidåkning är 

en krävande idrott, dock har inte många studier hittats kring hur alpina idrottare blir 

motiverade till att träna/tävla eller hur de använder sig av olika metoder för att bli mer 

motiverade. Gillet et al. (2009, s. 155-161) har påvisat i sin forskning att skapa ett 

självbestämmande motivationsklimat gynnar idrottarens välmående och detta borde även 

beaktas till den alpina skidåkningen.  

 

Alexandris, Kouthouris & Girgolas (2007, s. 648-667) gjorde en studie på alpina skidåkare 

och om deras deltagande i sporten har något samband med deras motivation, 

förhandlingsteknik och fortsätt deltagande inom idrotten. Alexandris, Kouthouris & Girgolas 

(2007, s. 648-667) nämner att få studier har gjorts för att undersöka detta samband. 

Författarna antog att motivation påverkar förhandlingsstrategier en idrottare kan tillämpa, 

samt att detta påverkar viljan att fortsätta idrotta. Trots att det krävs mer forskning inom 

området påstod Alexandris, Kouthouris & Girgolas (2007, s. 648-667) att datan som samlats 

in är tillräcklig för att ge stöd åt värdet av att förhandlingsstrategier påverkar idrottarens olika 

beteenden inför sin idrott. Studien påvisade att motivation har en direkt och indirekt effekt på 

om en skidåkare valde att fortsätta delta i idrotten. Förhandling hade starkt samband med inre 

motivation men hade inte någon effekt på yttre motivation. Skidåkarna som drevs av en inre 

motivation visade mindre risk att sluta med idrotten och hade goda förhandlingsstrategier 

(Alexandris, Kouthouris & Girgolas 2007, s. 648-667). Studien av Alexandris, Kouthouris & 

Girgolas  (2007, s. 648-667) är en av få studier om inre och yttre motivation kopplat till alpin 

skidåkning. Detta visar på bristen av forskning kring denna idrott och det berörda området. 

Vikten av att vara medveten om motivation och belysa det för utövarna kommer 
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förhoppningsvis fler studier lyftas inom området, inte bara denna.   
 

1.3 Teoretisk utgångspunkt   

Det finns olika teorier för att kunna förstå sig på idrottspsykologi. Achivement Goal Theory 

(AGT) och Self- Determination Theory (SDT) är två av de teorier som har blivit mest 

använda (Pelletier et al. 2013, ss. 329–341).  

1.3.1 Self- Determination Theory (SDT) 
 
SDT är en teori som bidrar med kunskap om motivation som ingen annan teori har. Den har 

en insikt i spontanitet och aktiviteter som kräver ett inre driv (Li, Kawabata & Zhang 2018, s. 

51-64). SDT påvisar komplexiteten med att förstå motivation inom idrott. De flesta idrottare 

har många anledningar att vara engagerade och motiverade i sin idrott. Enligt SDT finns det 

fyra olika typer av motivation och hur en idrottare motiveras (se figur 1). Extern reglering är 

den minst självbestämmande, här styrs idrottaren av yttre faktorer, som priser. Ett exempel 

kan vara att en idrottare går till träningen enbart för att få beröm av tränaren. För att bli 

motiverad finns det olika faktorer som påverkar olika idrottare. Vissa blir motiverad av yttre 

faktorer, som belöningar, press från föräldrar eller tränare. Det kan också vara att idrottarna 

känner att folk i sin omgivning har en uppfattning eller åsikt om dom som gör att de försöker 

leva upp till dessa förväntningar (Pelletier et al. 2013, s. 329–341). Det finns även dom som 

är amotiverade (figur 1) där idrottarna har en brist på vilja och detta i sin tur kan leda till 

känslor av inkompetens. En idrottare som är amotiverad kan låta detta identifieras med sitt 

utövande och i sin tur inte veta varför idrotten utövas (Gillet et al. 2009, s 155-161). Utöver 

yttre faktorer finns det även inre faktorer som kan påverka en idrottares motivation. Genuint 

intresse, nyfikenhet, vilja att behärska idrotten och att ständigt förbättras kan vara det som 

motiverar dom som drivs av en inre motivation (Pelletier et al. 2013, s. 329–341). 

 

SDT är en väldokumenterad teori för att få förståelse i de olika typerna av motivation och 

varför vissa idrottare drivs av yttre faktorer och andra av inre faktorer. Inre motivation avser 

att det görs för ett genuint intresse i uppgiften eller för att det är roligt och stimulerande. 

(Pelletier et al. 2013, s. 329–341) En idrottare kan också vara motiverad av introjicerad 

reglering, detta innebär att idrottaren deltar för att slippa skuldkänslor eller upplever ångest 

när deltagande i träning uteblir. Identifierad reglering är inne på den självbestämmande delen 

av skalan. Idrottaren är med i aktiviteter på egen vilja även om aktiviteten i sig inte är 
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stimulerande. Till exempel är en idrottare med på styrketräning även fast själva aktiviteten i 

sig inte är stimulerande vet idrottare att träningen kommer gynna sitt framtida utövande.  

Det sista på skalan är integrerad reglering, detta är den mest självbestämmande. Idrottare som 

drivs av denna motivation är med i aktiviteten av egen vilja och bör fylla ens värderingar och 

behov. (Gillet et al. 2009, s. 155-161) 

  
Figur 1.  Beskrivning av SDT av Deci & Ryan (2000, s. 227-268), Modifierad av (Johansson, 

& Olsson 2014).    

1.3.2 Achievement Goal Theory 

Det finns två centrala perspektiv i Achievement Goal Theory. Dessa perspektiv handlar om 

hur idrottare tänker om färdighet och prestation som sedan kan vägleda idrottarna till 

beslutsfattning och handling. De två perspektiven är uppgiftsorienterad och egoorienterad. 

(Nicholls 1984, s. 328-346)  

 

Enligt Weinberg & Gould (2011, s. 64-67) är uppgiftsorienterade idrottare bra på samarbete 

och har ett öppet sinne för att lära sig ny saker. Detta leder till ett livslångt lärande vilket 

kommer leda till att idrottaren har ett fokus på sin prestation. Det handlar inte om att alltid 

vinna, utan viljan att lära sig nya saker som kommer förbättra prestationen. När en idrottare är 

uppgiftsorienterad är dennes huvudsakliga syfte att förbättra sina färdigheter och förmågor i 

sin idrott. Idrottaren strävar också efter att i största möjliga mån uppleva en personlig 

förbättring. En uppgiftsorienterad idrottare är fokuserad på vad som ska göras och tänker på 

hur uppgiften ska lösas. En uppgift som en idrottare kan ställas inför kan till exempel vara att 

genomföra ett träningspass med fokus på utveckling av teknikträning i backen. Om idrottaren 

lyckas lösa denna uppgift leder detta till en känsla av kompetens. Oavsett vad en 

uppgiftsorienterad person ställs inför kommer denne vara motiverad, oavsett hur hög eller låg 

den idrottsliga förmågan är. (Duda & Hall 2001, s. 417-443) 

 

Är däremot en idrottare egoorienterad kan fokus hamna enbart på uppmärksamheten och 

statusen som idrottandet kan tillföra. En egoorienterad person mäter ofta sig själv med andra, 
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hur bra deras prestation är jämfört med ens egna. När en idrottare är egoorienterad vill denne 

ofta visa sig bättre än andra och jämför gärna sina prestationer och kompetens med andra. 

Idrottare som är egoorienterad känner enbart hög förmåga och skicklighet om dennes 

prestationer är bättre än sina medtävlande, även om idrottaren har ansträngt sig väldigt lite för 

att uppnå samma resultat som de andra deltagarna. Dessa idrottare brukar visa goda 

prestations mönster som hög prestation på tävling/träning och uthållighet, så länge de är säkra 

på deras förmåga att lyckas är hög. (Duda & Hall 2001, s. 417-443) 

 

Ofta är en idrottare både uppgiftsorienterad och egoorienterad, det är svårt att bara vara det 

ena och de växlar under tid. Även om man kan vara mer uppgiftsorienterad kan denne även 

vara mer egoorienterad. Man kan vara hög uppgiftsorienterad/hög egoorienterad, låg 

uppgiftsorienterad/låg egoorienterad, hög uppgiftsorienterad/låg egoorienterad, låg 

uppgiftsorienterad/hög egoorienterad. Att dessa växlar eller att idrottaren är både och kan 

innebära fokus på uppgiftens utförande men även att utförandet ska generera i ett resultat eller 

en prestation. Achievement Goal Theory beskriver hur vi människor väljer att agera på olika 

uppgifter beror på individuella skillnader och situationsfaktorer. (Nicholls 1984, s. 328-346) 

Dock har man sett att en idrottare som är mer uppgiftsorienterade mår mycket bättre i sitt 

idrottande och har en hälsosammare syn på sin prestation (Weinberg & Gould 2011, s. 64-67).  

  



 

 7 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt 

deltagande i idrotten.  

1.4.1 Frågeställningar 

• Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? 

• Ändras motivationen från första året till sista året? 

 

2 Metod 
Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. En 

kvantitativ metod används också för att kunna jämföra mätbara enheter. För att kunna samla 

svar från alla gymnasier är kvantitativ metod ett bättre tillvägagångssätt då de kan svara på 

frågorna på plats. Dessutom behöver inte lika mycket tid avsättas för deltagarna att medverka 

i studien. Studien är gjort i samarbete med svenska skidförbundet. 

2.1 Deltagare  

Deltagarna i denna studie är elever i årskurs 1-4 på alpina skidgymnasium. Detta betyder att 

de är mellan 15-20 år gamla. Ändamålsenligt urval har tillämpats för att kunna besvara 

frågeställningarna. Det är 95 elever som deltogit i studien av ca 200 skidgymnasieelever.  

2.2 Undersökningsinstrument 

Undersökningen är en enkätundersökning. Frågeformuläret som ingår i undersökningen är 

The Sport Motivational Scale- II (Pelletier et al. 2013, s. 329-341) som är översatt till svenska 

(Johansson, & Olsson 2014)(se bilaga 2). SMS- II är en likert-skala som går från 1-7 där 1 är 

Stämmer inte alls och 7 är Stämmer mycket bra. Enkäten innehåller 18 påståenden som täcker 

sex motivationsformer, tre påståenden inom varje motivations riktning. Motivations riktningar 

som undersöks är: amotivation, extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering, 

integrerad reglering och inre motivation.En fråga har lagts till, vilken årskurs deltagaren går i.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

För att nå ut till alla 10 skidgymnasium letades mailadresser till samtliga ansvariga tränare 

upp på www.skidor.com som är skidförbundets hemsida samt med hjälp av 

utbildningsansvarig på svenska skidförbundet. Till de ansvariga tränarna skickades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 3). Tillgång till en maillista till elevernas föräldrar tillfrågades 

då omyndiga elever behövde tillstånd av föräldrarna för att delta i studien. Under studiens 

gång  ändrades det till att målsmans tillstånd inte behövdes för barn över 15 år 

(Uppsatsguiden 2018). Med informationsbrevet till tränaren skickades även ett 

informationsbrev ut till eleverna (se bilaga 4), med detta mail skickades även en länk ut till 

enkäten (bilaga 2 enkätens design, under 2.2 undersökningsinstrument mer information om 

enkäten). Detta mail kom antingen direkt från författaren eller genom att tränarna 

vidarebefordra ut det till sina elever.  

 

För samtycke börjar enkäten med en kryssruta (se bilaga 2). 

Efter en och två veckor skickades ett påminnelsemail ut till alla tränare och elever som än inte 

svarat (se bilaga 5 & 6). För att sammanställa resultaten från studien gjordes ett envägs 

ANOVA, beskrivande statistik och ett Cronbach’s alfa test i SPSS. 

2.4 Etik 

När det kommer till etiska aspekter hur uppsatsen ska skrivas  kommer inte plagiat 

förekomma, att använda andras idéer, koncept, text eller riktningar som mitt egna (Thomson, 

Nelson & Silverman 2005, s. 77-79). Referenser kommer placeras korrekt så det inte finns 

någon risk att vetenskaplig information inte framstår som min egna text (Att ange källor 

2016). Etiska aspekter till deltagarna togs från Gymnastik och idrottshögskolans riktlinjer 

(Uppsatsguiden 2018). Barn över 15 år får delta i studien utan målsmans tillstånd. 

 

Individskyddskravet som kan delas in i fyra huvudkrav tillämpades. De fyra huvudkraven är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens syfte, vilket 

gjordes genom att skicka ut informationsbrev till deltagarna. Samtyckeskravet är att 

deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan, deltagarna fick avsluta sin medverka när 

som helst utan att behöva förklara varför det valt att avsluta. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifter om deltagarna ska förvaras på sådant sätt att ingen obehörig har tillgång till dem, 
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vilket säkerställdes genom att förvara informationen i en låst dator och ett låst program. 

Nyttjandekravet står för att uppgifter som samlas från deltagarna enbart får användas för 

forskningens ändamål, dvs denna uppsats (Vetenskapsrådet). 

2.5  Reliabilitet & Validitet 

Original enkäten The Sport Motivaitonal Scale (Pelletier et al. 1995, s. 35-53) har påvisat hög 

reliabilitet och validitet, dock har den även visat att det krävs vissa förbättringar inom vissa 

delar. Enkäten har till största del blivit kritiserad för de tre mätmetoderna för inre motivation.  

För att säkerställa enkätens reliabilitet och validitet tog grundarna av enkäterna tag i de 

bristfälliga delarna och utvecklade SMS-II (Pelletier et al. 2013, s. 329-341). 

 

Enkäten besvarades av skidgymnasieelever då problematiseringen i denna studie är att ta reda 

på om de drivs av en inre eller yttre motivation. För att kunna se om det är någon skillnad 

mellan första året till det sista kommer enkäterna skickas ut till samtliga skidgymnasium, 

även där för att säkerställa att rätt problematisering ska besvaras.  

Reliabiliteten stiger även då det är en enkät, den är lätt att applicera i en ny studie om vidare 

forskning vill göras.  

 

Originalversionens Cronbach’s alfa för enskild motivations riktning har visat goda 

koefficienter för alla av instrumentets subskalor (Johansson, & Olsson 2014). Introjicerad 

reglering var avvikande, dock på en acceptabel nivå (α 0.73- 0.86, Pelletier et al. 2013, s.329-

341). Den rekommenderade nivån för Cronbach’s alfa (α = 0.70 – 0.95, Tavakol & Dennick 

2011, s. 53-55) stämmer överens med mätningarna för motivations riktningarna i SMS-II 

(Johansson, & Olsson 2014). En Cronbach’s alfa test gjordes för enskild motivations riktning 

även på denna studie. Samtliga riktningar visade på goda koefficienter (se tabell 1) och på en 

acceptabel nivå (α = 0.70 – 0.95, Tavakol & Dennick 2011, s. 53-55). 
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Tabell 1. Cronbach’s alfa. 

Faktor Cronbach’s alfa 

Inre motivation 0,74 

Integrerad reglering 0,70 

Identifierad reglering 0,76 

Introjicerad reglering 0,77 

Extern reglering 0,73 

Amotivation 0,79 

 
 

3 Resultat 
I tabell 3 visas medelvärde och standardavvikelse i varje årskurs för sig, den totala summan 

samt p-värde. De sex motivations formerna innehåller tre påstående vardera, dock innehåller 

identifierad enbart två påstående. Då likert-skalan är 1-7 kan maxvärdet i samtliga bli 21 och i 

identifierad 14. Är det då ett högt värde tyder det på ett instämmande av motivationsformen. 

Motivationsformerna som ligger på den självbestämmande sidan av skalan och icke-

självbestämmande kan läggas ihop (se figur 1), då det blir tre motivationsformer i kategorin 

inre motivation (inre motivation, integrerad reglering, identifierad reglering) och tre 

kategorier i yttre motivation (Introjicerad reglering, extern reglering, amotivation). Den totala 

summan kan då bli 63. I tabell 2 visas den totala summan av motivationsformer som ligger på 

sidan självbestämmande (inre motivation) och motivationsformerna på den icke-

självbestämmande sidan (yttre motivation). 

 

Tabell 2. Sammanlagda motivationsformer. *Medelvärde, **Standardavvikelse. 

Faktor  M*, SD** N=95 

Inre motivation 45,04±9,53 

Yttre motivation 22,98±11,27 
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Tabell 3 Resultatsammanställning. 

Faktor ÅK*1 
(M**, 

SD***) 
n=30  

ÅK 2 
(M, SD) 

n=28 

ÅK 3 
(M, SD) 
n=20 

ÅK 4 
(M, SD) 

n=17 

Totalt 
(M, SD) 

N=95 

P-värde 
<0.05 

Inre 

motivation 
18,9±2,61 17±4,15 17,45±2,68 17,76±3,32 17,86±3,31 0,16 

Integrerad 

reglering 
17,16±3,05 16,1±3,83 16,7±3,48 17,47±3 16,81±3,37 0,53 

Identifierad 

reglering 
10,9±2,39 10±3,34 9,85±3,21 10,7±2,25 10,37±2,85 0,5 

Introjicerad 

reglering 
12,1±7,76 9,14±3.61 10,8±4,56 13,05±4,56 11,12±4,54 0,017 ★ 

Extern 

reglering 
5,36±2,59 5,32±1,56 5,95±3,67 7,29±4,17 5,82±3 0,132 

Amotivation 4,43±2,51 5,89±2,92 6,9±4,87 8,11±4,19 6,04±3,37 0,06 ★ 

 
*Årskurs **Medelvärde ***Standardavvikelse 
 

3.1  Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? 

Som siffrorna visar är värdet på inre motivation (M, SD) 45.04±9.53 högre än värdet  

22.98±11.27 på yttre motivation (visas i tabell 2). När vi ser till inre motivation som är den 

mest självbestämmande motivationsformen ligger värdet på 17.86±3.31, medan amotivation 

som är den minst självbestämmande har ett värde på 6.04±3.73 visar detta även på en stor 

skillnad mellan motivationsformerna. Resultatet visar då på att eleverna är mer mot den 

självbestämmande sidan (se figur 1) och därmed drivs mer av en inre motivation.  

 

I bilaga 7 visar totalpoängen en standardavvikelse som är synnerligen låg vilket indikerar på 

en låg spridning i svaren, därmed att eleverna har svarat någorlunda lika. 
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Resultatet (tabell 3) visar p-värde för samtliga motivationsformer, värdet är satt till < 0.05 

vilket gör att värden under detta påvisar en statistisk signifikant skillnad och därmed kan 

påvisa en <5% möjlighet att svaren kan bero på slumpen, desto lägre p-värde, desto större 

skillnad.   

 

Introjicerad reglering och amotivation visar på en signifikant skillnad på 0.017 respektive 

0.006. Dock ligger resterande inre motivation på 0.16, integrerad reglering 0.53, identifierad 

reglering 0.5 och extern reglering 0.13 på värden som påvisar igen signifikant skillnad. 

3.2  Ändras motivationen från första till sista året? 

I resultatet (visas i tabell 3) ser man ett värde på 18.9±2.61 i årskurs ett (n=30) på den 

motivationsformer som är på den mest självbestämmande sidan (se figur 1). Medan de är en 

aning lägre vid årskurs fyra (n=17) med ett värde 17.76±3.32. Den största skillnaden mellan 

årskurs ett och årskurs fyra är extern reglering och amotivation. Årskurs fyra har 8.11±4.19 

och årskurs ett har 4.43±2.15. Detta kan tyda på att motivationen kan förändras från år ett till 

år fyra. Det påvisas även en tydlig ökning mellan år ett, två, tre och fyra på amotivation 

(N=30) 4.43±2.15,  (N=28) 5,89±2.92, (N=20) 6.9±4.87 och (N=17) 8.11±4.19. 

Standardavvikelsen i årskurserna är även här relativt låg vilket indikerar på låg spridning och 

att eleverna svarat någorlunda lika.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om alpina skidgymnasieelever drivs av en inre eller 

yttre motivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om motivationen ändrades från första 

året till sista året. Detta gjordes då inre motivation har visat på en hög grad av 

självbestämmande över sitt utövande (Deci & Ryan 2000, s. 227-268), medans yttre 

motivation har påvisat en icke-självbestämmande miljö som ofta bidrar till att utövarna har 

slutat med idrotten och haft en ökad risk för utbrändhet (Gillet et al. 2009, s. 155-161). 

Resultatet av undersökningen har visat att alpina skidgymnasieelever drivs till största del av 

en inre motivation. Det har även visat vara en förändring av motivation från första året till 

sista året.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

För att kunna förstå vikten av motivationens betydelse hos idrottare har tidigare studier tagit 

hjälp av olika teorier (Pelletier et al. 2013, s 329-341). Pelletier et al. (2013, s 329-341) 

använder sig av Self- Determination Theory och Achievement Goal Theory för att försöka 

förstå motivationens betydelse och beteende hos en idrottare. SDT handlar om ett 

självbestämmande hos idrottaren som ska gynna dennes prestation och välbefinnande där 

idrottaren känner att det är enbart denne själv som styr över sin egna prestation och har ett 

inre driv att aktivt delta i sin idrott (Pelletier et al. 2013, s 329-341). Inom SDT finns även 

icke –självbestämmande som visar på att dessa idrottare har en brist på att vilja delta i sin 

idrott, ofta vet inte utövarna varför det fortsätt sitt deltagande i idrotten (Gilliet et al. 2009, s 

155-161). Dessa icke-självbestämmande utövarna deltar till största del för den yttre 

belöningen, tex att tränare ska ge beröm, eller att få priser (Pelletier et al. 2013, s 329-341). 

 

I AGT finns det två centrala perspektiv, uppgiftsorienterad och egoorienterad (Nicholls 1984, 

s. 328-346). SDT och AGT är teorier som ofta möts när beteende hos idrottare ska granskas 

(Moreno et al. 2010, s. 390-399). En uppgiftsorienterad idrottare brukar ofta vara 

självbestämmande över sitt utövande och egoorienterade brukar vara mer icke- 

självbestämmande. Uppgiftsorienterade idrottare vill gärna lära sig mer om sin idrott, är 

öppna för nya saker, vilket leder till ett livslångt lärande. Denne person strävar alltid efter en 

personlig förbättring i sin idrott och tänker sällan på priser eller att vinna. Så länge idrottaren 

känner att uppgiften klaras av är denne nöjd. (Weinberg & Gould. 2011, s 64-67) 
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En egoorienterad idrottare tänker däremot enbart på uppmärksamheten, samma som den icke 

självbestämmande idrottaren. Denna idrottare mäter ofta sin egen prestation med andra. 

(Duda & Hall 2001 s, 417-443) 

 

SDT och AGT är även kopplade till ”FLOW Theory”. Denna teori innebär det optimala 

psykologiska tillstånd som uppstår när idrottaren är helt knuten till uppgiften som ska utföras. 

Studien visar på att ett uppgiftsorienterat klimat har en positiv effekt på självbestämmande 

och flow. (Moreno et al. 2010, s. 390-399) 

 

Tidigare studier har visat att självbestämmande och uppgiftsorienterade idrottare fortsätter 

längst och håller sig motiverad inför uppgifterna de ställs inför. Alexandris, Kouthouris & 

Girgolas  (2007, s. 648-667) gjorde en studie på alpina skidåkare där det har visats ett starkt 

samband mellan inre motivation, självbestämmande, och att fortsätta med sin idrott. Enligt 

Nichols (1984, s. 328-346) är det sällan en idrottare enbart är det ena eller det andra, ofta är 

en idrottare en kombination av uppgiftsorienterade och egoorienterade, det brukar ofta vara 

mer åt ett håll.  

 

För att se till resultatet i denna studie har undersökningen visat att alpina skidgymnasieelever 

drivs mer av en inre motivation än en yttre motivation. Detta visar på att dessa idrottare 

troligen kommer fortsätta utöva sin idrott då inre motivation och självbestämmande har ett 

starkt samband med att fortsätta utöva idrotten. (Alexandris, Kouthouris & Girgolas. 2007, s. 

648-667) 

 

Yttre motivation visade sig vara högre sista året än det första, dock var inre motivationen 

fortfarande hög. Detta resultat är något som diskuteras mer i 4.3 vidare forskning. 

Standardavvikelsen i resultatet var relativt låg vilket ökar pålitligheten i studien då eleverna 

tycker relativt lika i frågorna. Detta kan då tyda på att frågorna har uppfattas lika och därmed 

har rätt budskap kommit fram.  
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4.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes för att genomföra undersökningen var en enkät, SMS-II (Pelletier et 

al. 2013, s. 329-341). Enkäten valdes då många studier (2480 träffar på Google Scholar) har 

använt sig av den. Att enbart skicka ut till elever som går på skidgymnasiet gjordes för att 

kunna få ett hum om hur det är att vara en elev på ett skidgymnasium. Det finns även aktiva i 

samma ålder som inte valt att gå på ett skidgymnasium som också hade kunnat delta (läs mer 

under 4.3 Vidare forskning). För att få svart på vitt användes en kvantitativ metod, just för att 

få tydliga mätbara resultat. Dock kan det finnas en risk att frågorna i formuläret kan uppfattas 

olika av olika personer och detta kan generera i att resultatet inte blir rättvist. Denna  metod 

påvisat goda resultat för att få mätbara reliabla resultat som går att tillämpa och avläsas.  

4.2.1 Styrkor 

Styrkor i denna studie är i första hand att enkäten av Pelletier et al. (2013, s. 329-341) 

användes för att öka trovärdigheten för studien då denna enkät har används i många studier 

för att mäta motivationen hos idrottsaktiva. Antalet svar ökar också trovärdigheten i studien 

då nästan 50% av Sveriges alpina skidgymnasieelever valde att ställa upp (N=95).  

Att använda sig av ett ändamålsenligt urval genererade i att studiens frågeställningar kunde 

besvaras. Författaren tror att kortare enkäter kan generera i fler svar. Långa enkäter kan 

generera att intresse tappas längst vägen och deltagaren väljer att avbryta studien, 

4.2.2 Svagheter 

Den största svagheten är att i enkät länken glömdes en fråga att skrivas in. Enkäten innehåller 

enbart 17 frågor istället för 18 som original enkäten innehåller (Pelletier et al. 2013, s. 329-

341). Den fråga som missades var ”För att jag har valt att hålla på med den här idrotten som 

ett sätta att utveckla mig som person”. Frågan tillhörde motivations riktningen identifierad 

reglering. Detta kan då ha påverkat resultatet för just denna motivations riktning samt det 

totala resultatet för inre motivation.  

 

För att kunna besvara ”ändras motivationen från första året till sista året” skulle egentligen 

samma personer behöver följas under fyra år för ett rättvist resultat. Eftersom vi alla är olika  

är det svårt att säga att det beror på miljön på skidgymnasierna som ändrade motivationen 

eller om det enbart beror på personen/personerna i frågan. 

De totala antal svar i det olika årskurserna var varierade, år ett N=30, år två N=28, år 3 N=20 

år fyra N=17.  Det optimal hade varit om det var lika många som svarade i samtliga årskurser 
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för att ge ett mer exakt resultat. Antalet svar totalt hade såklart också kunnat varit fler, det 

mest optimala är om alla ca 200 elever hade varit deltagande. Fler hade kunna nåtts om 

länken hade kunnat skickas ut direkt till eleverna. I början av uppsatsen skrivande krävs 

målsmans tillstånd för elever under 18 år. Under uppsatsen gång ändrades denna lag till 15 år. 

När målsmans tillstånd inte längre behövs kunde enkäten skickas ut direkt till tränare, sedan 

vidare till eleverna, vilket ökade antal svar direkt. Att besöka gymnasierna skulle också vara 

till en fördel för svarsfrekvensen, dock fanns inte denna möjlighet då den geografiska 

spridningen på gymnasierna är stor. För att undersöka AGT mer grundligt hade även en enkät 

för ändamålet kunna göras. 

4.3  Vidare forskning 

För vidare forskning hade det vara intressant att skicka ut enkät till de aktiva i samma ålder 

som inte valt att gå på ett skidgymnasium. Detta för att se om skidgymnasierna i sig kan 

påverka motivationen eller om det mest beror på individen.  

 

Det hade även varit intressant att följa ett grupp som börjar första året för att sedan skicka ut 

samma enkät i fyra år för att se om det faktiskt är en skillnad på motivationen hos samma 

individer eller om det helt beror på olika personer.  

 

För att få ännu en djupare förståelse hade det varit intressant att göra en intervjustudie. Då det 

är lättare att ställa följdfrågor och verkligen kunna gå in i djupet på frågorna kan svaren bli 

annorlunda. Det skulle även vara intressant att se resultatet av att skicka ut enkäten beroende 

på vilken del av säsongen det är, början av försäsongen eller mitt under tävlingssäsong.  

 

Det mest intressant enligt författaren är att göra en longitunell studie för att få en förståelse 

hur många som slutar i brist på motivation.  
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4.4  Sammanfattning 

Resultatet för den första frågeställningen (se 3.1)  ses det en tydlig skillnad i värde mellan inre 

motivation och yttre motivation där inre motivation har ett värde på 45.04±9.53 och 

22.98±11.27 på yttre motivation. Andra frågeställningen (se 3.2) hade ett resultat som 

påvisade en ändring av motivation från första till sista året. Första året hade ett värde på 

amotivation 4.43±2.15 medans sista året hade 8.11±4.19. Dock visade inre motivation mellan 

åren en mindre skillnad. Första året hade ett värde på inre motivation på 18.9±2.61 och sista 

året 17.86±3.31 (se tabell 3). Det finns absolut en skillnad men den är betydligt mindre, vilket 

tyder på en ökning i yttre motivation men relativ stadig inre motivation.  

 

Med resultaten från denna studie kan både tränare och lärare på skidgymnasierna ta dessa 

saker i beaktning. När man vet att ett självbestämmande klimat gynnar idrottarna (Gillet et al. 

2009, s. 155-161) är det även detta tränare och lärare bör förespråka och tillämpa i sin 

pedagogik och lärande. Denna kunskap ska förhoppningsvis ge tränare och lärare kunskap om 

vikten av självbestämmande hos idrottarna och ett uppgiftsorienterat klimat och därmed 

kunna få ett bättre motivationsklimat och ett livslångt utövande och intresse för den alpina 

sporten.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt 

deltagande i idrotten.  

• Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? 

• Ändras motivationen från första året till sista året? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Inre motivation 
Motivation idrott 
SMS 

Motivation 
Instrinc motivation 
Alpine skiing 

 
 
Var och hur har du sökt? 

Databaser och 
andra källor 

Sökkombination 
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Discovery 

 

Discovery 

 
Discovery 

 
Discovery 

 
Discovery 

 
DiVa portal 
 
Google Scholar 

Instrinc motivation (extrinsic motivation) 

 
Sport motivation scale 

 
Coach impact athlete psychology 
 
Emotional experiences coping sport 
 
Coach–Athlete Relationship 
 
Motivation idrott 

 

Inre motivation idrott 

 
 
Kommentarer 

Översakligt lätt att hitta om motivation, att hitta för min specifika idrott var svårt då det 
inte fanns. Att hitta om motivation inom idrott, och inre och yttre vad dock lättare.  
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Bilaga 2 

Enkätdesign 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till tränare 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till elever 
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Bilaga 5 

Påminnelsebrev 1 till elever/tränare 

 

Bilaga 6 

Påminnelsebrev 2 till elever/tränare 
 

 


