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Abstrakt

Syftet med studien vad att undersöka vilka motiv som kan förklara varför individer 

väljer att engagera sig i individuell idrott i stället för lagbollspel. Frågeställningen 

som formulerades för att kunna besvara syftet var följande: Vilka motiv kan förklara 

varför individer väljer att engagera sig i individuell idrott i stället för lagbollspel? 

En kvalitativ samt explorativ metod i form av intervjuer har tillämpats. Totalt deltog 

sex deltagare i studien. Respondenterna har även fått möjlighet att få en uppfattning 

om sin egen individuella behovsprofil samt vilka basbehov som de ska betrakta som 

mycket viktiga, normalviktiga samt som inte så viktiga. Samtliga respondenter 

betraktade nyfikenhet (behovet av kunskap) samt fysisk aktivitet (behovet av 

muskelträning) som mycket viktigt. Flera respondenter uppgav att det med den 

nuvarande idrotten som idag intresserade dem mest samt drivkraften att utöva denna 

grundade sig i tävlande och utveckling. Samtliga respondenter förutom en hade 

inställningen till att individuell idrott i högre utsträckning än lagbollspel gynnar 

kroppens fysiska funktioner. I bakgrund ur Steven Reiss teori om de 16 basbehoven 

som formar vårt beteende så visar resultatet i denna studie att individer väljer 

individuell idrott framför lagbollspel för att det finns ett inre motiv i form av en 

nyfikenhet om och ett sökande efter kunskap om den idrottsliga omgivningen samt 

hur du som idrottare fungerar inom denna. Resultatet tyder även på att denna 

nyfikenhet kan grunda sig i uppfattningen att lagbollspel är enformigt genom att 

utövaren inte kan identifiera de egna idrottsliga färdigheterna.

       

                   Nyckelord: individ, motiv, individuell idrott, lagbollspel
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1. Bakgrund

1.1 Individuell idrott och lagbollspel

I sina stadgar från 2013 definierar Riksidrottsförbundet idrott som: "fysisk aktivitet 

som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera" (Riksidrottsförbundet 

2013, s. 2). I en rapport beskriver samma förbund individuell idrott som sådan som 

utförs individuellt (längdskidor, friidrott, orientering) (Riksidrottsförbundet 2006). 

Riksidrottsförbundet beskriver även i en undersökning lagbollspel (fotboll, ishockey,

innebandy) (Riksidrottsförbundet 2012). Förbundet beskriver i föregående rapport 

om regler och tävlingssystem "målorienterad idrott" både individuellt och i lag. 

Dessa idrotter har interna och deklarerade mål som kan förverkligas utan estetisk 

bedömning (Riksidrottsförbundet 2006).

1.2 Inre och yttre motiv, socialisation och identitet

En individs motiv kan definieras som dennes drivkraft (Sjögren, Györki & 

Malmström 2011, s. 439). Enligt Johnson, Carlsson, Fallby, Hinic, Lindwall, Ryberg 

& Wetterstrand (1999, ss. 48-49) visar studier att vanliga skäl eller motiv till att 

börja med och fortsätta med en idrott är att ha roligt och att känna kompetens genom

att lära in och förbättra färdigheter samt uppnå mål och känna sig kompetent och 

värdefull i samverkan med omgivningen. Det är också viktigt att känna delaktighet 

och lagkänsla men även tävlingsmomentet spelar roll som innefattar en känsla av 

framgång. Slutligen är det vanligt att individer motiveras av att börja med idrott just 

för viljan att komma i form och må fysiskt bra men även vetskapen om belöningar 

och social status som erhålls genom uppmärksamhet, troféer och beröm med mera 

kan förklara denna beteendeförändring. Motiven varierar från idrottare till idrottare 

och dessa kan även delas in i inre och yttre. Om en individ drivs av inre motiv så 

utövar denne aktiviteten för att denne motiveras av glädje och tillfredsställelse som 

aktiviteten i sig ger. Om denne drivs av yttre motiv så deltar denne i aktiviteten för 

att få yttre belöningar. Hur stark den inre respektive yttre motivationen är beror på 

individen och en idrottare kan ha både hög inre och yttre motivation (Johnson et al. 

49-50). Enligt Johnson et al. (1999, s. 50) visar studier att inre motivation är bättre 

oavsett vilken typ av aktivitet som utövas eftersom det medför ett intresse för 

aktiviteten i sig. Att sträva efter en förbättrad förmåga och prestation är effektivt för 
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att stärka denna form av motivation och det har visat sig att idrottare som har en 

stark inre motivation hanterar motgångar bättre och fortsätter längre med sin idrott 

än andra.

Socialisation innefattar att vi formar idéer om vem eller vilka vi är och om vad som 

är viktigt i våra liv. På ett aktivt sätt så tolkar vi vad vi ser och hör. Vidare så 

accepterar, motstår samt reviderar vi meddelanden som vi tar emot från andra 

angående vilka vi är och hur vi är anslutna till sociala världar (Van de Walle 2011 i 

Coakley 2015, s. 52). Stier (2003, s. 12) påpekar att identitet handlar om att befinna 

sig i ”vardande” och att möta utmaningar. Stier (2003, ss. 49-52) beskriver även att 

vår självuppfattning är den bild och föreställning som vi tror oss ha om oss själva 

och att denna inrymmer självbild och självkänsla. Det första innefattar kunskapen 

och informationen som vi har om oss själva. Det andra innefattar den trygghet och 

grundläggande kärlek som vi har till oss själva och detta är även en nödvändig källa 

till psykiskt välbefinnande. Alla identiteter formas och omformas i sina unika 

sammanhang eller kontexter som i antal är att betrakta som oändliga. Människor 

påverkas därmed samt relaterar till en rad olika kontexter, både fysiska, sociala, 

kulturella samt existentiella. Även livsstilar fungerar som signalement för 

gruppidentiteter som kan vara uppbyggda kring exempelvis idrott och den 

observerade livsstilen blir även en symbol för gruppen (Stier 2003, ss. 61-75).

1.3 Studier angående motivation i förhållande till idrott sett ur ett 

genusperspektiv.

Koivula (1999) var i sin studie intresserad av att undersöka skillnader angående 

motiv till att utöva idrott och detta mellan män och kvinnor. De som deltog var ca 25

år gamla. Männen var i större utsträckning än kvinnorna involverade inom lagidrott 

medan kvinnorna mer frekvent än männen engagerade sig i individuell idrott. 

Männen uppgav även mer frekvent än kvinnorna att de motiverades av att utöva 

idrott just för möjligheten att socialisera med andra medan kvinnorna i högre 

utsträckning uppgav fysiska motiv som kroppsutseende, stresshantering och kontroll

över kroppsvikten. Barslev, Schröder och Bertelsen (2001) var intresserade av att 

undersöka idrottsvanor inom Malmö kommun och de kom fram till en liknande 
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slutsats att männen i högre grad än kvinnorna söker sig till vänner vid utövandet. 

Resultatet i dessa studier kan bidra till tolkningen att det är sociala motiv som att 

umgås och socialisera med andra som kan förklara varför individer och speciellt 

män väljer att engagera sig i lagbollspel medan fysiska motiv som exempelvis 

kroppsutseende kan förklara varför individer och speciellt kvinnor väljer att 

engagera sig i individuell idrott (Barslev, Schröder & Bertelsen 2001; Koivula 

1999).

1.4 Skillnader angående utformning av individuella idrotter och lagbollspel

Vid utövning av en individuell idrott är inte utövaren i lika hög utsträckning som 

inom lagbollspel beroende av att ytterligare en person deltar i aktiviteten. 

Lagbollspel som fotboll, innebandy och basket baseras på tävlande i lag och inom 

dessa idrotter är utövaren därmed beroende av andra (Riksidrottsförbundet 2006). 

Förvisso är utövaren vid singelspel inom badminton som just är att betrakta som en 

individuell idrott med inslag av boll beroende av en motspelare och inom kampsport 

som exempelvis karate och judo är utövaren ofta beroende av en motståndare då 

dessa individuella idrotter innefattar kroppskontakt (Svenska Badmintonförbundet 

2010; Riksidrottsförbundet 2012). Även individuella idrotter som skidor och friidrott

kan genomföras i lag som vid stafetter, men individuella idrotter betraktas som 

nämnt som just individuella idrotter då de utförs individuellt och inom exempelvis, 

bågskytte, friidrott och orientering så är det i större utsträckning än exempelvis 

badminton möjligt att träna på egen hand då dessa idrotter är att betrakta som 

individuella idrotter utan inslag av boll (Riksidrottförbundet 2006; 2012).

Sammanhållning kan definieras som en dynamisk process som reflekteras utifrån en 

grupps tendens att hålla ihop och förbli enad i strävan efter instrumentala mål eller 

medlemmars affektiva behov (Duda 1998, s. 213). Mullen & Copper (1994) gjorde 

en metaanalys av 49 studier i psykologi inom olika domäner (industri, militär, 

idrott). De kom fram till att det starkaste sambandet mellan sammanhållning och 

framgång inom en grupp kan observeras inom ett idrottslag.
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1.5 Hur yttre påverkan kan bidra till en individs val av idrott från barndomsår till 

senare i livet

Augustsson (2007, s. 134) beskriver att samspelet mellan barn och föräldrar i 

idrottsmiljön skiljer sig från det samspel som äger rum mellan barn och föräldrar i 

hemmet. Den aktivitet som äger rum i hemmet genomförs också på familjens fritid 

och med bakgrund i detta blir barnets val av idrottsaktivitet något som på ett eller 

annat sätt berör hela familjen. Föräldrar måste även vara involverade inom barn- och

ungdomsidrott för att denna verksamhet ska fungera. I sin studie ville Augustsson 

(2007, s. 138) undersöka unga idrottares upplevelser av föräldrapress. Av de unga 

idrottare som ingick i undersökningsgruppen uppgav 18 % att de började idrotta för 

att föräldrarna ville detta. Hälften av just dessa respondenter utövade simning eller 

golf (Augustsson 2007, s. 138). Dessa individuella aktiviteter klassas också som två 

av de fem mest kostsamma idrottsaktiviteterna för barn och ungdomar 

(Riksidrottsförbundet 2004). Engström (1989, s. 91) anser att föräldrar som har 

tidsmässiga och ekonomiska resurser ofta framstår som nödvändiga inom barn- och 

ungdomsidrott. Han menar vidare att speciellt tävlingsverksamhet inom barn- och 

ungdomsidrott bärs upp av föräldrar som bidrar med bilskjuts till tävling. 

Rekryteringen sker i detta resonemang inte i första hand via intresserade och 

talangfulla barn utan via intresserade och förhållandevis resursstarka föräldrar 

(Engström 1989, s. 91). Familjen utgör länken mellan samhället och barnets 

utveckling som individ. Grunden för barnets inställning till idrottsaktivitet läggs 

inom familjen. Värderingar, normer och handlingsbenägenhet som individen har 

grundläggs tidigt i samspel med familjen och under barndomen så försöker barnet 

imitera föräldrarna, anta deras roller och uppfylla de förväntningar som föräldrarna 

har på denne. I samspel med familjen läggs grunden för individens sociala förmåga 

och dennes jag-uppfattning utvecklas. När barnet sedan börjar skolan så ökar trycket

från vänner och idrottsorganisationer som vill värva medlemmar till ”riktig” idrott. 

Färdigheter som barnet erhåller och påtryckningar som denne utsätts för i och 

utanför skolan är exempel som har betydelse för dennes fortsatta kontakt med idrott 

(Aggestedt & Tibelius 1975, ss. 27-29).
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Under stora delar av livet som exempelvis inom idrotten måste vi fungera inom olika

grupper och för vissa personer är träningsgruppen eller laget viktigare än familj och 

övriga vänner. Inom gruppen kan man känna en glädje vid seger samt en besvikelse 

vid förlust som sällan går att identifiera i andra sammanhang (Johnson et al. 1999, s. 

24). Larsson (2008, s. 21) påpekar att utövning av en viss aktivitet ofta grundar sig i 

ett omedvetet val som görs utifrån exempelvis sociala och ekonomiska villkor och 

att valet av aktivitet kan ses som ett sätt att tala om för andra vem man är eller vill 

vara. Johnson et al. (1999, ss. 25-26) beskriver vidare att en idrottsgrupp 

kännetecknas av en kollektiv identitet och att medlemmarna behöver känna att de 

skiljer sig från andra grupper, är unika samt har en egen identitet. Inom en grupp så 

är det även lätt att utövarna följer de övrigas åsikter, det vill säga att man gör som de

andra utan att ifrågasätta. Man viker sig också för grupptryck och gruppnormer, 

framförallt informella (Johnson et al. 1999, s. 30). Det behöver inte enbart vara yttre 

påverkan från familj eller vänner som spelar en betydande roll då barn eller 

ungdomar fattar beslut om vilken idrott som de vill ägna sig åt. För många barn och 

ungdomar så står idrottsverksamheten i centrum för deras identitetsskapande. 

Genom idrott får barn möjlighet att utveckla en positiv identitet och delta i 

någonting som de betraktar som meningsfullt. Men det förekommer ändå bland 

annat mobbning, konkurrens, selektering och utslagning (Larsson & Linnér 2011).

1.6 Olika motiv till att utöva olika individuella idrotter

Individuella idrotter kan delas in i flera kategorier. Estetisk idrott (gymnastik, 

konståkning, simhopp) som under tävling bygger på bedömning av prestationer. Det 

finns vidare ridsport, individuella idrotter utan inslag av boll, kroppskontakt och 

precision med redskap (orientering, kanot, friidrott), individuella idrotter med 

kroppskontakt eller kampsport (boxning, judo, karate), precisionsidrotter (bågskytte,

sportskytte, golf), individuella bollspel (badminton, bordtennis, tennis), multisport 

(mångkamp, skidskytte och triathlon) där olika idrottsgrenar kombineras som inom 

skidskytte där man kombinerar längdskidåkning och skytte med gevär och triathlon 

där man kombinerar simning, cykel och löpning och slutligen finns motorsport 

(bilsport, flygsport, snöskoter) (Riksidrottsförbundet 2012). Som det nämns ovan är 

utövaren vid singelspel inom badminton beroende av att ha en motspelare medan en 
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friidrottare på ett enklare sätt kan träna på egen hand med hänvisning till att denna 

idrott är att betrakta som individuell samt att detta är en individuell idrott utan inslag

av boll (Riksidrottsförbundet 2006; 2012; Svenska Badmintonförbundet 2010;). 

Inom estetisk idrott som bygger på bedömning av prestation finns det inom vissa 

grenar en standard eller norm för hur ett hopp eller en övning bör se ut för att högsta 

möjliga poäng ska erhållas (Riksidrottsförbundet 2006; 2012).

Lundell (2014) undersökte vilka faktorer som påverkar en elitidrottares strävan efter 

att uppnå topprestation. Informanterna var ungdomar i åldern 16 till 19 år. Samtliga 

var elever vid ett elitidrottsgymnasium och de utövade i sin tur olika idrotter. De 

som utövade konståkning ansåg att teknikträning var viktigt att fokusera på före 

tävling och de betraktade specifik/grenrelaterad träning som en viktig strategi för 

topprestation under tävling. Någonting annat som de ansåg som viktigt för att 

prestera bra på tävling var coachning, det vill säga att föredra att få tips och råd från 

sin tränare.

Mattsson, Larsen & Holmberg (2014) beskriver hur konditionsidrottare på elitnivå 

ägnar mycket tid åt distansträning, det vill säga träning under lång tid med en låg 

intensitet. En stor andel (90 %) av den totala träningstiden ägnas åt lugnare 

distansträning. Enligt Sjödin & Svedenhag (1985) argumenteras det att denna form 

av träning är gynnsam för att prestera inom löpning under en längre sträcka då 

utövaren behöver springa sju till åtta mil i veckan för att genomföra ett maratonlopp 

under tre timmar och 15 mil och uppåt i veckan för att genomföra samma lopp under

två timmar och 30 minuter (Sjödin & Svedenhag 1985). Detta argumenterar för att 

en löpare, cyklist eller längdskidåkare måste ägna mycket energi och tid för att 

prestera bättre inom respektive idrott. Förutom tålamod så måste en individ som 

utövar denna typ av idrott möjligen också som motiveras av tillfredsställelse och 

glädje som aktiviteten i sig ger. När förmåga, inflytande och inre kontroll sedan ökar

så ökar även den inre motivationen (Johnson et al. 1999, ss. 49-50). Enligt 

Riksidrottsförbundet (2012) medför kampsport som boxning och karate 

kroppskontakt. Sandell (2009, ss. 33-34) beskriver i sin självbiografi att boxningen 

för henne blev ett sätt att hitta sina aggressioner, att få kontakt med sina känslor samt
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att kunna ge utlopp för sin ilska. Detta hade hon uppgivit i ett radioprogram där även

en manlig boxningstränare medverkade. Denne framhöll att män och pojkar lär sig 

att tygla sin destruktiva aggressivitet och hantera sin ilska i boxningslokalen. För 

Åsa Sandell gällde därmed det motsatta. Gyllenram (2012) ville undersöka vilka 

motiv kvinnor hade till att utöva kampsport. Kvinnorna uppgav att kampsport var 

bra att ägna sig åt för att få bättre självkänsla och självförtroende. Det som nämns 

ovan bidrar till tolkningen att kvinnor utövar kampsport för att komma i kontakt med

sin aggressivitet och sina känslor, kunna ge utlopp för sin ilska, få bättre självkänsla 

och självförtroende men också kanske för att hitta sin självbild eller identitet. Män 

däremot lär sig att styra sin ilska och att mer eller mindre avreagera sig när de utövar

kampsport.
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka motiv som kan förklara varför individer 

väljer att engagera sig i individuell idrott i stället för lagbollspel.

2.2 Frågeställning

Frågeställningen som formulerades för att kunna besvara syftet är följande: Vilka 

motiv kan förklara varför individer väljer att engagera sig i individuell idrott i 

stället för lagbollspel?
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3. Teoretiskt ramverk

Studien har förankrats i Steven Reiss motivationsteori där denne beskriver de 16 

grundläggande behov som formar vårt beteende. Enligt Reiss (2000, ss. 23-24) 

Enligt Reiss (2000, ss. 23-24) så är de 16 grundläggande basbehoven följande:

1. Makt: behovet att påverka andra

2. Oberoende: behovet av självständighet

3. Nyfikenhet: behovet av kunskap

4. Acceptans: behovet av tillhörighet

5. Ordning: behovet av struktur

6. Sparande: behovet att samla på saker

7. Heder: behovet av lojalitet med föräldrar och arv

8. Idealism: behovet av social rättvisa

9. Social kontakt: behovet av kamratskap

10. Familj: behovet att fostra egna barn

11. Status: behovet av social ställning

12. Revansch: behovet att ge igen

13. Romantik: behovet av sex och skönhet

14. Mat: behovet att inta föda
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15. Fysisk aktivitet: behovet av muskelträning

16. Lugn: behovet av känslomässig stillhet

Ambitionen är att tillåta respondenterna att med hjälp av en bilaga (se bilaga b) som 

finns beskriven i boken ”Who am I? The 16 basic desires that motivate our actions 

and define our personalities” kunna få en uppfattning om sin egen individuella 

behovsprofil och vilka basbehov som de behöver betrakta som mycket viktiga, vilka 

basbehov som de betraktar som normalviktiga och som de inte behöver relatera till i 

någon större utsträckning samt vilka basbehov som de betraktar som inte så viktiga 

och som de bör undvika (Reiss 2000, ss. 265-276). Valet av litteraturförankring 

hänvisas till studiens syfte som är att utifrån Steven Reiss teori om de 16 

grundläggande behoven som formar vårt beteende undersöka vilka motiv som kan 

förklara varför individer väljer att engagera sig i individuell idrott i stället för 

lagbollspel. Litteraturförankringen hänvisas även till att det uppkom ett intresse att 

associera dessa motiv med människans grundläggande behov men det uppstod även 

en tanke att det med bakgrund i våra grundläggande behov är lättare att förstå sig på 

dessa motiv (Reiss 2000, s.23-24).
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4. Metod

4.1 Design, studiepopulation och urval

En kvalitativ samt explorativ metod i form av intervjuer har tillämpats. En kvalitativ 

metod i form av intervjuer valdes för att det har funnits ett intresse att upptäcka 

egenskaper och beskaffenheten hos det valda ämnesområdet, vilket också är syftet 

med en kvalitativ metod (Patel & Davidson 2003, s. 78). En explorativ metod valdes

för att det har funnits ett intresse att tillämpa ett utforskande tillvägagångssätt (Patel 

& Davidson 2003, s. 12). Valet att tillämpa intervjuer hänvisas även till att det har 

funnits en känsla av att detta tillvägagångsätt på ett bra sätt skulle kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning men detta val hänvisas också till att det har funnits 

ett intresse att erhålla ett så kvalitativt svar som möjligt.

Studiepopulationen för undersökningen har varit personer som bor i Sverige och 

som utövar och tävlar inom någon form av individuell idrott. Valet av 

studiepopulation valdes med hänvisning till förhållningssättet att resultatet utifrån 

denna skulle kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Åldersgränsen för att 

kunna delta i undersökningen var först 18 år. Denna åldersgräns hänvisas till att 

myndighetsåldern inom Sverige just är 18 år (Öholm 2007). Åldersgränsen 

justerades däremot senare till 16 år då det fanns möjlighet att inkludera en 

respondent som inte tidigare hade utövat någon form av lagbollspel och som även 

var just 16 år. Åldersgränsen kan även hänvisas till att det har funnits en uppfattning 

att när en idrottsutövare är 16 år så har denne troligtvis utövat den nuvarande 

idrotten under en längre tid och denne kan då troligtvis relatera frågorna till flera 

erfarenheter. För att eventuellt kunna tolka resultatet på olika sätt har respondenter 

som tidigare har samt inte har utövat någon form av lagbollspel inkluderats i studien.

Urvalets storlek har begränsats till sex informanter och detta hänvisas till ett för 

studien begränsat tidsutrymme.
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4.2 Material och genomförande

Som nämnt har en kvalitativ metod i form av intervjuer tillämpats i denna studie och

en specifik intervjuguide har formulerats för detta (se bilaga a). Denna har innehållit 

ostrukturerade frågor vilket innebär att respondenterna har haft möjlighet att svara 

med egna ord och utveckla sina svar (Patel & Davidson 2003, s. 72). Intervjuguiden 

har innehållit 14 frågor och av dessa har 4 varit ämnade de respondenter som 

tidigare har varit delaktiga inom någon form av lagbollspel. Respondenterna har 

även fått möjlighet att få en uppfattning om sin egen individuella behovsprofil samt 

vilka basbehov som de ska betrakta som mycket viktiga, normalviktiga samt som 

inte så viktiga. En bilaga (se bilaga b) har tillämpats till detta. Denna bilaga 

inkluderas i Steven Reiss bok: ”Who am I? The 16 basic desires that motivate our 

actions and define our personalities” (Reiss 2000, ss. 265-276). Ingen av de 

genomförda intervjuerna har spelats in och detta hänvisas till intresset att ha en 

vetskap om samtliga intervjuers genomförande men detta kan också motiveras med 

ett etiskt förhållningssätt. Det har funnits ett intresse att före varje enskild intervju ha

en klar uppfattning om hur denna skulle genomföras och detta för att undvika att 

behöva göra eventuella korrigeringar utmed undersökningen angående 

intervjuförfarandet etc. Det har samtidigt på förhand varit omöjligt att veta om 

samtliga informanter skulle samtycka att intervjun spelades in och om informanterna

hade haft olika synpunkter angående detta hade det därmed krävts att intervjuerna 

hade genomförts på olika sätt. Som nämnt har det funnits ett intresse att förhålla sig 

etiskt och det har funnits en vilja att inte spela in någon enskild intervju just för att 

under intervjun visa respekt för sina medmänniskor vilket är en grundläggande 

utgångspunkt inom samhällsforskningen (Holme & Solvang 1997, s. 32). Det 

material som har använts för undersökningen har varit penna, papper för 

anteckningar, en intervjuguide, boken ”Who am I? The 16 basic desires that 

motivate our actions and define our personalities” samt en lista (se bilaga c) där 

samtliga 16 basbehoven har redogjorts som respondenterna har använt då dessa har 

redovisat sina svar angående vilka basbehov som de har betraktat som mycket 

viktiga, normalviktiga, eller inte så viktiga (Reiss 2000, ss. 265-276).
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Totalt deltog sex deltagare i studien. Deltagarna har valts utifrån att de idag utövar 

samt tävlar inom någon form av individuell idrott. Fem av deltagarna har även valts 

utifrån att de tidigare har utövat någon form av lagbollspel och en sjätte deltagare 

har därmed valts utifrån att denne inte tidigare har utövat just detta. De idrotter som 

dessa ägnade sig åt vad löpning, kampsport (2 st), simning (2 st) och badminton. 

Informanterna i denna studie har tilldelats följande namn: Mats (38 år, löpare), 

Patrik (33 år, kampsportare), Joakim (22 år, kampsportare), Emma (18 år, simmare), 

Lina (16 år, badmintonspelare) samt Johan (18 år, simmare)  Varje enskild intervju 

har via e-post inletts med en första kontakt med den idrottsförening som 

respondenten har varit aktiv inom. I ett fall existerade det sedan tidigare en 

bekantskap med intervjupersonen och denne har verbalt fått en förfrågan om det har 

funnits ett intresse att delta i studien. Informerat samtycke betyder att man 

informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, 

upplägg, risker och fördelar med deltagandet och så vidare. Informerat samtycke 

innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt och att de har rätt att dra 

sig ur när som helst (Kvale & Brinkmann 2014, s.107). Varje enskild förening har i 

det inledande e-postmeddelandet blivit informerad om intervjuarens namn, aktuell 

utbildning, delkurs samt lärosäte och förfrågan om eventuella respondenter. Varje 

förening har även blivit informerad om studiens syfte, ämnesområde, 

frågeformulering, studiepopulation, urval och vilka idrotter som är att betrakta som 

individuella idrotter samt vilka idrotter som kan kategoriseras som lagbollspel. 

Slutligen så har respektive förening blivit informerad om förutsättningarna för 

intervjun, de kriterier som respondenterna måste uppfylla för att kunna delta i 

undersökningen, att all data som samlas in kommer att betraktas som konfidentiell 

och att samtliga deltagare kommer att förbli anonyma. Förutom en presentation har 

den redan bekanta informanten fått erhålla samma väsentliga information. Inom 

varje kontaktad idrottsförening har en ledare informerat behöriga utövare om 

undersökningen samt frågat om det har funnits ett intresse att delta. Ledaren har 

sedan i samröre med intervjuare och intervjuperson kommit överens och beslutat om

datum, tid och plats för intervjun. Datum, tid och plats för intervjun med den redan 

bekanta informanten har beslutats via telefon och sociala medier. Vid varje enskilt 

intervjutillfälle har respondenten före intervjun har påbörjats ännu en gång fått 
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erhålla den fullständiga informationen vilket är ett måste vid denna typ av 

undersökning (Patel & Davidson 2003, s. 71). Respondenten har även tillfrågats om 

det fortfarande har funnits ett intresse att delta.

Varje respondent har uppmuntrats att via en intervjuguide (se bilaga a) besvara 10 

frågor samt 4 följdfrågor beroende på om de tidigare har utövat någon form av 

lagbollspel. Efteråt har de även med hjälp av den bilaga (se bilaga b) angående de 16

basbehoven som formar vårt beteende som Steven Reiss har formulerat och som 

beskrivs i ovan nämnda bok, kunnat få en uppfattning om sin egen individuella 

behovsprofil och vilka basbehov som de behöver betrakta som mycket viktiga, vilka 

basbehov som de ska betrakta som normalviktiga och som de inte behöver relatera 

till i någon större utsträckning samt vilka basbehov som de ska betrakta som inte så 

viktiga och som de bör undvika (Reiss 2000, ss. 265-276). Respondenterna har läst 

igenom den aktuella bilagan där författaren för varje basbehov har formulerat 4-7 

påståenden som delas in i 2 kategorier. Om informanten har samtyckt med de 

förstnämnda påståendena ska denne betrakta det aktuella basbehovet som mycket 

viktigt. Om informanten i stället har samtyckt med de sistnämnda påståendena ska 

denne inte betrakta det aktuella basbehovet som så viktigt och som ett behov som 

denne bör undvika. Om informanten inte har samtyckt med något av de nämnda 

påståendena ska denne betrakta det aktuella basbehovet som normalviktigt och som 

någonting som denne inte behöver relatera till i någon större utsträckning. För att 

kunna redovisa sina svar har respondenten kunnat använda en lista där samtliga 

basbehov har redogjorts (se bilaga c). Till höger om varje behov har respondenten 

skrivit bokstaven M för mycket viktigt, I för inte så viktigt eller N för normalviktigt. 

Efter varje enskild intervju har respondenten ännu en gång blivit informerad om att 

all insamlad data kommer att betraktas som konfidentiell, att deras deltagande 

kommer att förbli anonymt samt hur de själva kan gå tillväga för att kunna läsa om 

den färdiga studien.
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Platsen för intervjun med den redan bekanta respondenten har valts utifrån 

respondentens egna önskemål. Vad beträffar de övriga intervjuerna har en ledare 

inom varje idrottsförening i samråd med intervjuare och intervjuperson beslutat om 

aktuell plats för intervjun och varje intervju har ägt rum i de lokaler där de aktuella 

idrottsföreningarna bedriver sin verksamhet eller i ett rum som har varit i anslutning 

till detta. Två av dessa intervjuer har dessutom ägt rum på samma plats och vid 

samma tidpunkt. Den genomsnittliga intervjutiden har varit ungefär 60 minuter.

4.3 Etiskt och moraliskt tillvägagångsätt

Etiska och moralfilosofiska frågor är någonting som man arbetar med inom 

värdefilosofin (Patel & Davidson 2003, s. 17). Varje enskild idrottsförening har vid 

den första kontakten blivit informerad om intervjuarens namn samt aktuell 

utbildning, delkurs och lärosäte. Respektive förening har även blivit informerad om 

studiens syfte, ämnesområde, frågeformulering, studiepopulation och urval samt 

förutsättningarna för intervjun. Varje idrottsförening har slutligen blivit informerad 

om att all data som samlas in kommer att betraktas som konfidentiell samt att alla 

deltagare kommer att förbli anonyma. Samtliga informanter har fått erhålla samma 

väsentliga information före datumet för intervjun men de har även fått erhålla den 

fullständiga informationen vid intervjutillfället, vilket är ett måste vid denna typ av 

undersökning (Patel & Davidson 2003, s. 71) Efter intervjun har respondenterna 

ännu en gång blivit informerade om att all insamlad data kommer att betraktas som 

konfidentiell och att deras deltagande kommer att förbli anonymt.

4.4 Validitet och reliabilitet

När vi utför en undersökning måste vi veta att vi undersöker det som vi avser att 

undersöka, det vill säga att vi har god validitet. Vi måste också veta att vi gör detta 

på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi har god reliabilitet. En hög reliabilitet 

behöver däremot inte innebära en hög validitet. Vi kan utföra noggranna mätningar 

men samtidigt är det inte säkert att vi undersöker det valda ämnesområdet. Är inte 

mätningen tillförlitlig kan vi inte heller veta att vi mäter det som vi avser att mäta. 

Detta innebär att en låg reliabilitet medför en låg validitet. Reliabilitet och validitet 
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är utifrån detta sammanhängande och vi kan inte bara koncentrera oss på det ena och

bortse från det andra (Patel & Davidson 2003, ss. 98-99).

Problemet  att  få  valid  information  är  i  regel  mycket  mindre  vid  kvalitativa

undersökningar än vid kvantitativa studier. Inom det förstnämnda har vi en mycket

större närhet till studieobjektet men samtidigt kan vi uppleva situationen på fel sätt.

Vi förstår inte helt och hållet den undersökta enhetens motiv eller de signaler som

uttrycks. Det är även svårt att veta om informationen är så giltig som möjligt (Holme

&  Solvang  1997,  s.  94).  Den  intervjuguide  (se  bilaga  a)  som  har  använts  för

undersökningen  har  inte  tillämpats  i  tidigare  studier  utan  denna  har  formulerats

specifikt  för  den  aktuella  studien  och  detta  för  att  på  bästa  möjliga  sätt  kunna

besvara  studiens  syfte  och  frågeställning.  Intervjuguiden  har  inte  före

undersökningen testats  på  någon grupp som liknar  den grupp som den har  varit

avsedd för och därmed har inte den samtidiga validiteten kunnat säkerställas (Patel

&  Davidson  2003,  s.  100).  Under  intervjuerna  har  däremot  försök  att  styrka

validiteten gjorts och detta genom att vid varje enskild intervju följa intervjuguiden

på ett noggrant sätt. Under perioden för undersökningen har det heller inte gjorts

några korrigeringar i detta frågeformulär. Försök att styrka reliabiliteten har också

gjorts  genom  att  genomföra  intervjuerna  ansikte  mot  ansikte  i  stället  för  via

exempelvis  telefon.  Det  har  funnits  en  känsla  av  att  det  inte  skulle  finnas  en

möjlighet att diskutera frågorna så utvidgande om intervjuerna hade genomförts via

telefon och i dessa tänkbara scenarier hade det inte heller funnits en möjlighet att

vara säker  på att  rätt  personer eller  överhuvudtaget  för  undersökningen lämpliga

respondenter intervjuades.

Det material i form av den bilaga (se bilaga b) som beskrivs i Steven Reiss bok och 

som har tillämpats i denna studie baseras på dennes motivationsteori som beskriver 

de 16 basbehoven som formar vårt beteende. Det är osäkert om detta material har 

tillämpats i liknande studier men det är åtminstone baserat utifrån ett vetenskaplig 

underlag (Reiss 2000, ss. 23-276). När respondenterna använde sig av denna bilaga 

eller förteckning för att få en uppfattning om sin egen individuella behovsprofil har 

dessa dessutom noggrant informerats om förutsättningarna. Detta kan jämföras med 
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en ”enkät under ledning” då intervjuaren har varit närvarande under hela förfarandet 

för att hjälpa till och förtydliga i vissa avseenden (Patel & Davidson 2003, s. 69).
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5. Resultat

Vad beträffar tiden som informanterna hade utövat den aktuella, individuella idrotten

var skillnaden ganska stor. Mats (38 år, löpare) och Lina (16 år, badmintonspelare) 

hade även utövat sina idrotter i två perioder. Mats hade utövat sin idrott när han var 

14 till 21 år gammal. När han var 33 år hade han valt att återigen ta upp intresset för 

idrotten och detta intresse existerar fortfarande. Lina hade börjat engagera sig för sin

idrott när hon var ungefär nio år gammal och hade sedan vid 13 års ålder gjort ett 

avbrott. Hon valde sedan att börja ägna sig åt den nuvarande idrotten igen när hon 

var 15 år gammal och har sedan fortsatt med detta i ungefär ett år. Emma (18 år, 

simmare) har utövat sin idrott i tio till elva år, Johan (18 år, simmare) i sju till åtta år,

Patrik (33 år, kampsportare) i ett år och Joakim (22 år, kampsportare) i sex månader. 

Det var enbart Lina som inte tidigare hade utövat någon form av lagbollspel. De 

övriga hade tidigare utövat fotboll på lägre nivå. Mats hade även engagerat sig för 

innebandy men detta var dock i motionssyfte och någonting som han än idag 

spontant kan spela på fritiden. Joakim hade även utövat basket.

5.1 Drivkraft eller intresse för nuvarande idrott

Flera respondenter uppgav att det med den nuvarande idrotten som idag intresserade 

dem mest samt drivkraften att utöva denna grundade sig i tävlande och utveckling.

”...det finns också ett intresse att bli bättre och bättre så länge man kan innan åldern

börjar att ta ut sin rätt”.

(Anonym 2015)

Joakim (kampsportare) beskrev att han hade uppnått sina mål inom träning som 

utförs på en gymanläggning och han ville få en ”push” och kunna tävla i någonting.

”Få kvitto på tävlingar. Innan den första tävlingen så tränade man endast inom den 

egna föreningen. När man sedan tävlade för första gången så öppnade man ögonen 

när man förlorade och insåg hur svårt det är att vinna, men detta har bara sporrat 

en ännu mer”.

(Anonym 2015)
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Mats (löpare) och Patrik (kampsportare) betraktade idrottsutövandet som ett sätt att 

ta sig ifrån vardagen. Mats beskrev att engagemanget för löpningen grundar sig i att 

utöva idrotten ensam och ”rensa hjärnan”. Patrik beskrev idrotten som en ”escape” 

eller undanflykt. Båda betraktade den aktuella idrotten som någonting som de kunde 

identifiera sig med. Mats beskrev att identitetsskapandet hade haft en stor inverkan 

och att han hade insett att han ville vara en löpare. Patrik uppgav att han hade valt 

det som ligger närmast hjärtat och relaterade även till arbete och de egna barnen. 

Han uppgav även en våldsam bakgrund och att idrotten var ett sätt att avreagera sig. 

Övriga motiv som uppgavs var välbefinnande, intresse för träning och motion, att 

idrotten skapar en god gruppsammanhållning och personkemi, möjlighet att 

socialisera med andra som man kan utöva idrotten tillsammans med, psykologisk 

påfrestning och vetskap om att idrotten ställer krav på en själv vilket kan betraktas 

som utmanande samt att idrotten medför att man får motion.

5.2 En eventuell liknande drivkraft för lagbollspelet

Av de informanter som tidigare hade engagerat sig i lagbollspel så var det ingen av 

dessa som uppgav en lika stark drivkraft för denna idrott som för den nuvarande. 

Emma (simmare) var även så ung när hon ägnade sig åt lagbollspel att hon idag inte 

kan minnas mycket från detta. Mats (löpare) uppgav att det bidrog till välbefinnande

och motion men att denne inte kunde hitta sin självbild inom denna idrott. Patrik 

(kampsportare) uppgav också att han inte kunde hitta sin identitet inom lagbollspelet

som i detta fall var fotboll och han betraktade även detta som ”fjolligt”.

5.3 Beslut att utöva den nuvarande idrotten

Det var olika svar som uppgavs på frågan angående vad som kan förklara beslutet att

utöva den idrotten som man ägnar sig åt idag.

”Det fanns en känsla av att man var obegåvad inom lagbollspel. Man ville helt 

enkelt hålla igång. Man ville pröva på en individuell idrott”.

(Anonym 2015)
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Patrik (kampsportare) som tidigare hade haft en våldsam bakgrund associerade till 

just detta.

”...här kommer du inte hit för att slåss, man vill mer och få en egen självkännedom”.

(Anonym 2015)

 

Joakim (kampsportare) uppgav att han utövade detta just för att kunna utvecklas 

inom någonting. Emma och Johan (simmare) samt Lina (badmintonspelare) uppgav 

en yttre påverkan. För Emma hade simskolan varit en inkörsport.

”...alltid tyckt om att bada. Att åka till simhallen efter skolan var dagens höjdpunkt. 

Det var en vän till mig som började utöva simning samtidigt och man triggade 

liksom varandra. Sedan har man bara fortsatt”.

(Anonym 2015)

Johan hade en vän som var framgångsrik inom detta och därför uppstod ett intresse 

att pröva på idrotten.

”Jag hade en kompis under mellanstadietiden som utövade simning och som var 

framgångsrik, och jag tänkte, varför inte prova? Så jag följde med till en träning 

och jag märkte att jag var bättre än vissa som redan hade simmat ett tag. Jag tänkte 

att detta var ju roligt. Det var roligt att det var ett sådant tävlingsmoment”.

(Anonym 2015)

Lina förklarade att medlemmar ur familjen hade påverkat hennes beslut att utöva 

den nuvarande idrotten.

”...min pappa spelade badminton när han var yngre och han beslutade att vi skulle 

åka till hallen och spela. Min storasyster började spela badminton samtidigt så även

hon har påverkat detta beslut”.

(Anonym 2015)
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5.4 En eventuell skillnad angående den sociala atmosfären inom den 

nuvarande idrotten respektive lagbollspelet

Angående en eventuell skillnad mellan den nuvarande, individuella idrottens och det

tidigare lagbollspelets sociala atmosfär påpekade Mats (löpare) att det existerade en 

bättre gruppsammanhållning inom fotbollen samt att det förekom lagfester. Inom 

den nuvarande idrotten förekom det lite festliga tillställningar tidigare och detta kan 

förklaras med att utövarna under denna period var äldre (genomsnittsålder på 20 år). 

Johan (simmare) hade i stället upplevt en sämre gruppsammanhållning inom 

fotbollen och det kunde även skapas en dålig trivsel angående exkludering vid 

matcher. Patrik och Johan (kampsportare) upplevde gruppindelningar inom det 

lagbollspel som de tidigare hade utövat.

5.5 En eventuell orättvis behandling från lagbollspelets auktoritära del

Mats (löpare) kunde relatera till en orättvis behandling från lagbollspelets 

auktoritära del men inte till detsamma angående den nuvarande idrotten.

”Outtalat lite sämre behandling från tränaren som hade vissa favoriter. Ingen känsla

av utfrysning. Man var medveten om sina begränsningar men man kunde ändå 

ibland ifrågasätta varför det var som det var. Skulle någonting liknande ske inom 

löpningen i den mån att man inkluderades i andralaget vid en stafett så skulle man 

nog inte ta detta så hårt”.

(Anonym 2015)

Johan (simmare) betonade att en orättvis behandling hade orsakat hans beslut att 

sluta med att utöva lagbollspel. Han kunde inte liksom Mats relatera till detsamma 

inom den nuvarande idrotten.

”Inom simning så känner man att man inte behöver göra tränaren nöjd utan att man

kan fokusera mer på sig själv. Du vet att du får vara med på nästa tävling oavsett 

hur bra som du simmar under träningen. Blir du inte inkluderad i lagkappen så blir 

du ändå inte så besviken. Speciellt toppningen orsakade mitt beslut att sluta. Du 
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behövde samtidigt delta i veckans samtliga 3 träningar för att få spela i söndagens 

match”.

(Anonym 2015)

Emma (simmare) var så ung när hon engagerade sig för lagbollspel så hon kunde 

inte relatera till en eventuell orättvis behandling från det auktoritära. Däremot så 

uppgav hon liksom Mats och Johan en form av gruppindelning inom den nuvarande 

idrotten men hon betraktade inte heller detta som någonting negativt.

”Vid exempelvis lagkapper som i regel äger rum vid varje tävling så är man 4 

simmare i varje lag och det är de 4 bästa, det vill säga de 4 med de bästa tiderna 

som får simma. Man vet om man tillhör de bästa eller inte”.

(Anonym 2015)

5.6 Uppfattning om att individuell idrott i högre utsträckning än lagbollspel 

gynnar kroppens fysiska funktioner

Samtliga respondenter förutom en hade inställningen till att individuell idrott i högre

utsträckning än lagbollspel gynnar kroppens fysiska funktioner. Johan (simmare) 

hade en stark inställning till detta och han beskrev fotbollspelare som legendariskt 

stela samt att ishockey och innebandy handlar om taktik men att den fysiska 

prestationen inte är lika tilltalande som inom friidrott och triathlon. Slutligen så 

betonade han att tjusningen med en individuell idrott är att det mentala är viktigt 

samt att den som tränar mest och bäst vinner. Patrik (kampsportare) hade 

föreställningen att den kampsport som han utövar ger en bättre kroppskontroll som 

inte går att uppnå inom fotboll. Mats (löpare), Emma (simmare) och Lina 

(badminton) hade uppfattningen att just deras idrotter gynnade den fysiska 

konditionen i högre utsträckning än lagbollspel i allmänhet. Emma relaterade till en 

inre press som en simmare kan ha under träning och tävling genom att denne tränar 

eller tävlar ensam och inte i ett lag och att denne inte kan ta det lugnare eller avbryta

för att då utvecklas inte denne på samma sätt. Hon beskrev däremot en individuell, 

inre vilja att pressa sig inom fotboll som kunde gynnas om även de övriga i laget 

visade en liknande vilja och motivation.
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”Inom simning exempelvis så kan man pressa sig och träna hårt för att bli bättre 

eller så kan man välja att ta det lugnare men då utvecklas man inte på samma sätt. 

Inom exempelvis fotboll så kanske man inte pressar sig så hårt om ingen annan i 

laget vill så mycket. Är det däremot så att lagkamraterna vill mer så kan man 

motiveras mer till att pressa sig”.

(Anonym 2015)

Lina beskrev också en inre press med hänvisning till vetskapen att en utövare inte 

kan avbryta bara för att denne är trött för att då kan det sluta med förlust.

”När man utövar en individuell idrott som badminton så är man helt själv och man 

tänker att man inte kan avbryta bara för att man är trött för då förlorar man. Inom 

exempelvis fotboll så är man ett lag och där kan man byta av med andra spelare. 

Vid individuella idrotter som exempelvis simning så visar man upp det som man har 

tränat på. Vetskapen om att man tävlar mer på egen hand inom exempelvis 

badminton och att du inte kan avbryta bara för att du är trött, utan måste kämpa på 

kan medföra att man tänker att individuella idrotter i större utsträckning än 

lagbollspel gynnar den fysiska konditionen”.

(Anonym 2015)

5.7 För- och nackdelar angående utövning av en individuell idrott

En gemensam fördel angående utövning av en individuell idrott som delades av 

Emma (simmare) och Lina (badmintonspelare) vad att utövaren kan fokusera på sig 

själv och sin egen förmåga. En nackdel som Emma beskrev med simning vad att om 

du som utövare för tillfället har en dålig dag så kan detta ”spilla över” på de övriga 

inom föreningen. Är det så att utövaren har en dålig dag behöver denne samtidigt 

inte känna inombords att denne påverkar de övriga negativt. Detta betraktade hon 

också som negativt då utövaren i denna situation inte kan ”sporra” sig själv till bättre

framgång. Lina som ovan nämner att en individuell idrott medför att utövaren kan 

fokusera helt på sig själv kunde å andra sidan betrakta detta som negativt.
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”...man tävlar mer på egen hand och måste förlita till sig själv. Man kan känna en 

större press jämfört med utövande av lagidrott som fotboll där det existerar en 

gruppsammanhållning. Har man förlorat inom badminton så har man bara sig själv

att skylla på. Detta kan kännas extra jobbigt när man är yngre”.

(Anonym 2015)

Lina kunde även identifiera en praktisk samt ekonomisk nackdel genom att man som

utövare själv kan få ge utlägg för flera utgifter när man reser till tävlingar. Hon hade 

också föreställningen att föräldrarna måste vara väldigt engagerade i den 

individuella idrotten för att det ska gå bra. Lina men även Johan (simmare) kunde 

identifiera en fördel med ledarskapet då utövaren kan få sin egen tränare och att 

ledaren lättare kan se till individen och arbeta för att uppfylla dennes behov för att 

denne i sin tur ska utvecklas i rätt riktning. En nackdel som Johan belyste var 

långvarig ensamträning i och med att det kan vara svårt att ”peppa” sig själv om 

träningen blir för motig.

Mats (löpning) betraktade individuell idrott som fördelaktigt då utövaren mer eller 

mindre kan anpassa sig utifrån sitt egna träningsupplägg och att denne inte i samma 

utsträckning som inom fotboll behöver infinna sig vid vissa klockslag, även om 

denne är medlem inom en förening. Han kunde däremot betrakta utövning av 

individuell idrott som negativt med hänvisning till en sämre gruppsammanhållning 

och att utövaren kan bli mer bekväm vid exempelvis löpning och ensamträning då 

denne springer åtta stycken intervaller. Vid en gruppträning så kan flera ”peppa” 

varandra att springa fler. Patrik och Joakim (kampsportare) ansåg att deras idrott 

bidrog till en bra utveckling men att skaderisken ändå är närvarande.

5.8 För- och nackdelar angående utövning av lagbollspel

Angående för- och nackdelar som respondenterna kunde identifiera med utövande av

lagbollspel uppgav Mats (löpare) och Lina (badmintonspelare) sådant som stod i 

motsats till de för- och nackdelar som de hade beskrivit angående utövande av en 

individuell idrott. Mats betonade att lagbollspel i större utsträckning än individuell 

idrott bidrar till en god gruppsammanhållning men att en utövare inom det 
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förstnämnda inte på samma sätt som inom det sistnämnda kan utöva idrotten på egen

hand samt att denne i högre utsträckning måste anpassa sig till olika klockslag. Lina 

betonade att utövaren inte bara har sig själv att förlita sig på, utan att denne är 

delaktig inom ett helt lag som kan påverka resultatet. Hon belyste en fördel som ur 

ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv stod i motsats till utövande av en individuell 

idrott då spelarna inom ett lag kan samåka till tävlingar och att det inte kostar så 

mycket ekonomiskt. Emma (simmare) uppgav en nackdel genom att en spelare kan 

ha ett dåligt humör och att detta kan ”spilla över” på övriga inom laget. Den enda 

fördelen som Patrik och Joakim (kampsportare) kunde relatera till vad att lagbollspel

i större utsträckning kunde bidra till en god gruppsammanhållning.

Johan (simmare) beskrev att en nackdel angående utövning av lagbollspel är att 

utövarna är beroende av andra. Han beskrev att det finns en trygghet i att man 

exempelvis inom fotboll kan tänka att någon annan kan ta en löpning för att denne är

snabbare. Han beskrev att det med hänsyn till detta finns en risk att utövaren blir för 

bekväm och att motivationen minskar. Han betonade å andra sidan fördelen att om 

du som spelare inom fotboll blir exkluderad ur startelvan så kan detta medföra att du

pressar sig mer för att kunna spela från start vid nästa match.

5.9 Eventuell yttre påverkan från föräldrar, syskon och vänner etc. angående 

beslutet att utöva den nuvarande idrotten

Flera respondenter uppgav att familj, syskon och vänner etc. hade påverkat deras 

beslut att börja utöva den nuvarande idrotten. Emma, Johan (simmare) och Lina 

(badmintonspelare) hänvisade till det svar som de hade uppgivit på den femte 

frågan. Emma beskrev att hon i början av karriären hade tränat tillsammans med en 

annan och att de hade ”triggat” varandra. Johan uppgav att han hade en vän under 

mellanstadietiden som var framgångsrik och som bidrog till att han prövade på 

idrotten. Lina beskrev att hennes pappa spelade badminton i yngre ålder och att han 

beslutade att de skulle besöka hallen och spela. Hennes storasyster började spela 

badminton samtidigt och att även hon hade påverkat hennes beslut att fortsätta med 

idrotten. Patrik som tidigare hade haft en våldsam bakgrund uppgav att pappan 
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tidigare hade utövat boxning men han kunde även relatera till skoltiden då han i viss 

utsträckning deltog i slagsmål.

5.10 Respondenternas svar angående deras egen individuella behovsprofil

Steven Reiss beskriver i sin bok: ”Who am I? The 16 basic desires that motivate our

actions and define our personalities” sin teori att det finns 16 basbehov som formar 

vårt beteende (Reiss 2000, ss. 23-24). Med hjälp av en bilaga (se bilaga b) (Reiss 

2000, ss. 265-276) har respondenterna via en lista där samtliga 16 basbehov har 

redogjorts (se bilaga c) till höger om varje behov skrivit ett M för de behov om de 

bör betrakta som mycket viktiga, ett N för de som de bör betrakta som normalviktiga

samt ett I för de behov som de inte bör betrakta som så viktiga. Samtliga 

respondenters svar redovisas i tabell 1. Samtliga respondenter betraktade nyfikenhet 

(behovet av kunskap) samt fysisk aktivitet (behovet av muskelträning) som mycket 

viktigt. Det fanns inget basbehov som samtliga respondenter betraktade som 

normalviktigt eller som inte så viktigt.
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Tabell 1. Respondenternas svar angående deras egen individuella behovsprofil.

Basbehov Mats (38 år, 

löpare)

Patrik (33 år, 

kampsportare)

Joakim (22 år, 

kampsportare)

Emma (18 år, 

simmare)

Lina (16 år, 

badmintonspelare)

Johan (18 år, 

simmare)
Makt N M M M N M
Oberoende M M M N I M
Nyfikenhet M M M M M M
Acceptans N M M I I I
Ordning N M M M M I
Sparande N I M M I N
Heder N M M I M N
Idealism N M M M I N
Social 

kontakt

N I M M M M

Familj N M M N M N
Status I I M I I N
Revansch I M I N M M
Romantik N M M M I M
Mat N M M N N M
Fysisk 

aktivitet

M M M M M M

Lugn N I I I I I
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6. Diskussion

Diskussionen är uppdelad i två delar. Först diskuteras resultatet i förhållande till 

bakgrund och tidigare forskning. I metoddiskussionen diskuteras sedan för- och 

nackdelar angående studiens tillvägagångsätt.

6.1 Drivkraft eller intresse för nuvarande idrott

Den mest förekommande förklaringen till att utöva den nuvarande idrotten var 

tävlande och utveckling inom den samma. Detta kan relateras till det som Johnson et

al. (1999, ss. 48-49) beskriver att studier visar att ett vanligt motiv till att börja med 

samt fortsätta med en idrott är att känna kompetens genom att förbättra färdigheter 

samt uppnå mål. Tävlingsmomentet som innefattar att vinna och känna sig 

framgångsrik spelar också en stor roll. Författarna beskriver även inre och yttre 

information och påpekar att det första är bättre inom alla typer av aktiviteter för att 

det ger ett intresse för aktiviteten i sig. Den gemensamma drivkraften för den 

nuvarande idrotten som Mats (löpare), Joakim (kampsportare), Emma (simmare) och

Lina (badmintonspelare) beskriver i den aktuella studien är lättare att förstå utifrån 

det faktum att idrottare med stark inre motivation bättre hanterar motgångar och 

fortsätter med sin idrott längre än andra (Johnson et al. 1999, ss. 49-50). Mats och 

Patrik (kampsportare) uppgav även att de via idrotten tillfälligt kunde lämna 

vardagen och att de hade hittat en form av identitet inom denna. Stier (2003, s. 52) 

betonar att identitet inrymmer självkänsla och att detta är en nödvändig källa till 

psykiskt välbefinnande. Mats och Patriks respektive idrott som identitet och 

vardagsflykt kan utifrån detta betraktas som sammahängande genom att de har 

funnit sin identitet inom idrotten och deras tanke att utöva denna för att lämna 

vardagen kan för dem omedvetet vara ett sätt att sträva efter psykiskt välbefinnande.

6.2 Beslut att utöva den nuvarande idrotten

Emma och Johan (simmare) samt Lina (badmintonspelare) uppgav att deras beslut 

att börja utöva den nuvarande idrotten grundade sig i en yttre påverkan från 

föräldrar, syskon och vänner. I relation till detta beskriver Aggestedt och Tibelius 

(1975, ss. 27-29) att grunden för barnets inställning till idrottsaktivitet läggs inom 

familjen, och barn imiterar dessutom föräldrarna för att anta deras roller i strävan att 
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uppfylla vad som de förväntar av en själv. De påtryckningar som barnet möter i och 

utanför skolan har också betydelse för dennes fortsatta kontakt med idrott. Två av 

våra grundläggande basbehov är heder som innefattar behovet av lojalitet med 

föräldrar och arv respektive social kontakt som innefattar behovet av kamratskap 

(Reiss 2000, s. 24). Det kan härmed hos de respondenter som uppgav en yttre 

påverkan på frågan angående beslutet att börja utöva den nuvarande idrotten, 

existera ett underliggande och individuellt behov att känna att valet av idrott ska 

kunna associeras med lojalitet till föräldrarna. Deras beslut att engagera sig för en 

viss idrott kan också grundas i behovet av kamratskap (Reiss 2000, s. 24) och att en 

individ vill följa sina vänners råd och handla utifrån deras synsätt. Detta för att inte 

göra dem besvikna samt undvika att vänskapsbanden bryts.

6.3 En eventuell skillnad angående den sociala atmosfären inom den 

nuvarande idrotten respektive lagbollspelet                                                       

Mats, Patrik och Joakim hade upplevt en social atmosfär inom lagbollspelet som 

skiljde sig negativt från den inom den nuvarande idrotten. Patrik och Joakim uppgav

att det kunde förekomma gruppindelningar medan Mats uppgav en sämre 

gruppsammanhållning. Koivula (1999) kunde i sin studie konstatera att männen som

mer frekvent än kvinnorna ägnade sig åt lagbollspel även i högre utsträckning 

motiverades att ägna sig åt idrott just för möjligheten att socialisera med andra. Men 

inom idrotten förekommer det ändå en form av mobbning (Larsson & Linnér 2011). 

Samtidigt måste vi förstå att identiteter formas samt omformas i sina unika 

sammanhang eller kontexter som kan vara fysiska, sociala, kulturella samt 

existentiella (Stier 2003, s. 61). Alltså kan människors identiteter omformas utifrån 

flera sammanhang och förhållanden och det kan vara lättare att förstå att det inom ett

idrottslag förekommer gruppindelningar i relation till att livsstilar kan fungera som 

signalement för gruppidentiteter och att den observerade livsstilen är en symbol för 

gruppen (Stier 2003, ss. 75-76). Samtidigt beskriver Reiss (2000, s. 23) acceptans 

som vårt behov av tillhörighet. I den aktuella studien var det förvisso enbart tre 

respondenter som betraktade detta basbehov som någorlunda viktigt men 

gruppindelningar och en sämre gruppsammanhållning som problem kvarstår dock då
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Johnson et al. (1999, s. 49) beskriver att ett vanligt motiv till att börja med samt 

fortsätta med en idrott just är att känna delaktighet och lagkänsla.

6.4 En eventuell orättvis behandling från lagbollspelets auktoritära del

Johan och Mats kunde relatera till en orättvis behandling från lagbollspelets 

auktoritära del. Johan menade att det inom individuell idrott räcker att utifrån sin 

prestation göra sig själv nöjd medan det inom lagbollspel även krävs att tränaren är 

nöjd med prestationen. Denne beskrev vidare att ”toppning” inom laget hade orsakat

dennes beslut att sluta med den aktuella idrotten. Det kanske är vanligt att vi 

människor tar för givet att en individ som ägnar sig åt någon form av idrott ser upp 

till en ledare samt strävar efter att uppfylla de förväntningar och krav som ledaren 

ställer på de aktiva. Men samtidigt måste det förstås att en individ har motiv som 

kan definieras som dennes drivkraft (Malmström, Györki & Sjögren 2001, s. 439). 

Johnson et al. (1999, ss. 49-50) beskriver dessutom att motiven varierar mellan olika

idrottare samt att studier tyder på att inre motivation är bättre inom alla typer av 

aktiviteter då det medför ett intresse för aktiviteten i sig. Idrottare med en stark inre 

motivation har även visat sig hantera motgångar bättre och fortsätter längre med sin 

idrott än andra (Johnson et al. 1999, s. 50). Slutligen så betonar Reiss (2000, s. 23) 

att människor genom oberoende har ett behov av självständighet. Utifrån detta så 

förstås det att en idrottsutövare inte alltid kan följa sin ledare utan måste gå sin egen 

väg och själv få möjlighet att tänka efter samt lyssna till sig själv angående vad 

denne vill uppnå med sitt idrottande.

6.5 Uppfattning om att individuell idrott i högre utsträckning än lagbollspel 

gynnar kroppens fysiska funktioner

De flesta deltagarna i denna studie ansåg att individuell idrott i högre utsträckning än

lagbollspel gynnar kroppens fysiska funktioner som kondition och styrka. Johan 

beskrev att taktik är vanligt inom ishockey och innebandy men att den fysiska 

prestationen inte är lika tilltalande. Han beskrev även att tjusningen med en 

individuell idrott är att den som tränar mest och bäst vinner och att även det mentala 

är viktigt. Emma och Lina beskrev en inre press inom deras respektive idrotter. 

Emma betonade att utövaren måste pressa sig för att utvecklas och att denne inte kan
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ta det lugnt. Lina beskrev att en utövare inte kan avbryta bara för att denne är trött 

för då slutar det med förlust. Hon beskrev vidare att det inom lagbollspel inte 

existerar en liknande press då man är delaktig inom ett lag. Slutligen så betonade 

Lina att vetskapen om detta kan bidra till uppfattningen att individuell idrott i högre 

utsträckning än lagbollspel gynnar den fysiska konditionen. Samtliga respondenter 

betraktade behovet av muskelträning som innefattar fysisk aktivitet som mycket 

viktigt vilket förvisso inte är så konstigt då de ägnar sig åt idrott (Reiss 2000, s. 24). 

Tre respondenter beskrev en individuell fysisk prestation i förhållande till individuell

idrott och en av dessa betonade även att tjusningen med individuell idrott är att den 

som tränar mest och bäst vinner. Detta kan tolkas som att dessa har sökt sig till en 

individuell idrott just för att behovet av fysisk aktivitet och muskelträning inte kan 

tillfredsställas inom lagbollspel (Reiss 2000, s. 24).

6.6 För- och nackdelar angående utövning av en individuell idrott

Emma och Lina betonade att en utövare måste fokusera på sig själv inom en 

individuell idrott. Emma betraktade detta som positivt medan Lina betraktade detta 

som negativt med bakgrund i att denne enbart har sig själv att skylla på om denne 

förlorar. Mats ansåg det fördelaktigt att utöva en individuell idrott då utövaren inte i 

lika stor utsträckning som inom lagbollspel måste förhålla sig till vissa klockslag för 

träning, och detta även om denne är medlem inom en förening. Vi har samtidigt ett 

behov av att vara självständiga och här associerar respondenterna detta till att ensam 

prestera inom idrotten samt till en större frihet att träna på egen hand (Reiss 2000, s. 

23). En praktisk och ekonomisk nackdel som Lina betonade vad att en utövare vid 

resor till tävlingar själv kan få ge utlägg för olika avgifter. Hon hade även 

uppfattningen att föräldrarna måste vara väldigt engagerade i idrotten för att 

individen ska utvecklas på ett bra sätt. Augustsson (2007, s. 134) beskriver att 

föräldrarna måste vara involverade inom barn- och ungdomsidrott för att denna 

verksamhet ska fungera. Engström (1989, s. 91) betonar att tävlingsverksamhet inom

barn- och ungdomsidrott bärs upp av föräldrar som bidrar med bilskjuts till tävling. 

Samtidigt så imiterar barn föräldrarna och antar deras roller för att sträva efter det 

som dessa förväntar av en själv, och inom familjen så läggs grunden för dennes jag-

uppfattning (Aggestedt & Tibelius 1975, s. 27). Alltså så är det fördelaktigt att 
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föräldrar till barn som ägnar sig åt idrott bidrar med skjuts till tävlingar och 

liknande, och barnet kanske även utifrån detta ser ett positivt engagemang från 

föräldrarnas sida. Visserligen bör det vara lättare att ha en positiv attityd till att utöva

den aktuella idrotten om barnet också hos både mor och far kan identifiera ett inre 

engagemang samt föreställa sig dessa i en roll som är karaktäristisk för idrotten. Ett 

barns attityd till att föräldrarnas engagemang inom den egna idrotten är en 

nödvändighet för god utveckling kan förstås i relation till behovet av lojalitet med 

föräldrar och arv genom att barnet helst vill att föräldrarna ska intressera sig för de 

egna intressena samt att denne vill anta deras roller på ett liknande sätt (Reiss 2000, 

s. 24).

6.7 För- och nackdelar angående utövning av lagbollspel

En fördel angående utövande av lagbollspel som Mats, Patrik och Joakim betonade 

vad att detta i högre utsträckning än individuell idrott bidrar till en bättre 

gruppsammanhållning. Återigen går det att relatera till ett vanligt motiv till att börja 

med samt fortsätta med en idrott som är att känna delaktighet och lagkänsla , men 

även vårt behov av tillhörighet (Johnson et al. 1999, s. 49; Reiss 2000, s. 23). En 

nackdel som Johan uppgav angående utövande av lagbollspel vad att en utövare 

inom detta är beroende av andra och att det kan infinna sig ett trygghetstänkande 

utifrån att denne exempelvis inom fotboll tänker att en annan kan ta en löpning eller 

nickduell. Detta kan bidra till en passivitet och en sämre motivation. Men om 

motivationen för idrotten på detta sätt minskar borde det inte heller existera ett inre 

motiv till att utöva denna och därmed kan du som utövare inte i så hög utsträckning 

glädjas eller tillfredsställas av aktiviteten i sig (Johnson et al. 1999, ss. 49-50). Har 

du detta förhållningssätt till lagbollspel bör du nog utöva någon annan idrottsform 

och därmed är kanske inte ovan nämnda nackdel just att betrakta som en nackdel 

utan som en meddelande som säger till dig vilken identitet som du har inom 

idrottens sfär.
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6.8 Eventuell yttre påverkan från föräldrar, syskon och vänner etc. angående 

beslutet att utöva den nuvarande idrotten

Patrik, Emma, Lina och Johan uppgav att föräldrar, syskon och vänner hade påverkat

deras val att börja utöva den nuvarande idrotten. Enligt Aggestedt och Tibelius 

(1975, ss. 27-29) läggs grunden för barnets inställning till idrottsaktivitet inom 

familjen. När barnet sedan börjar skolan ökar trycket från vänner och 

idrottsorganisationer som vill värva medlemmar till ”riktig” idrott. Färdigheter som 

barnet erhåller och påtryckningar som denne utsätts för i och utanför skolan är 

exempel som har betydelse för dennes fortsatta kontakt med idrott (Aggestedt & 

Tibelius 2007, ss. 28-29). Detta kan först och främst relateras till heder som 

innefattar behovet av lojalitet med föräldrar och arv men även acceptans som 

innefattar behovet av tillhörighet (Reiss 2000, ss. 23-24). Som nämnt utsätts barn i 

skolmiljön för påtryckningar och liknande från exempelvis vänner samt att dessa 

påtryckningar har betydelse för barnets fortsatta kontakt med idrott (Aggestedt & 

Tibelius 1975, s. 29). De påtryckningar som barnet utsätts för i denna miljö behöver 

inte denne betrakta som besvärliga utan det kan handla om att vännerna vill värva en

medlem till gruppen och barnet i fråga som kanske mer än gärna vill tillhöra denna 

ansluter sig omgående.

6.9 Respondenternas svar angående deras egen individuella behovsprofil

I resultatdiskussionen har resultatet diskuterats i förhållande till flera av de basbehov

som enligt Reiss (2000, ss. 23-24) formar vårt beteende och i resultatdelen redovisas

även respondenternas svar angående vilka basbehov som de betraktar som mycket 

viktiga, normalviktiga samt inte som så viktiga. Trots att flera av basbehoven har 

diskuterats i resultatdiskussionen är det ändå bara två behov som samtliga 

respondenter i denna studie betraktade som mycket viktiga och dessa var nyfikenhet 

samt fysisk aktivitet som innefattar behovet av kunskap respektive muskelträning 

(Reiss 2000, ss. 23-24). Samtliga respondenters attityd till fysisk aktivitet som ett 

mycket viktigt behov kan på förhand betraktas som en självklarhet men denna 

attityd till just detta behov kan även på ett djupare sätt förstås utifrån 

respondenternas val att engagera sig för en individuell idrott samt utifrån det som 

flertalet av respondenterna valde att avsluta sina karriärer inom det tidigare 
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lagbollspelet för att i stället fokusera helt på den nuvarande idrotten. Fem av 

deltagarna i denna studie hade en uppfattning att individuell idrott i högre 

utsträckning än lagbollspel gynnar kroppens fysiska funktioner som kondition och 

styrka. Johan (simmare) beskrev att ishockey och innebandy handlar om taktik men 

att den fysiska prestationen inte är lika tilltalande som inom individuell idrott. Han 

beskrev även att tjusningen med individuell idrott är att den som tränar mest och 

bäst vinner. Emma och Lina beskrev en inre press vid utövande av individuell idrott.

Emma beskrev att en utövare måste pressa sig och att denne inte kan ta det lugnt för 

att då utvecklas denne inte på samma sätt. Lina beskrev att en utövare inte kan 

avbryta bara för att denne är trött för då slutar det med förlust. Utifrån detta kan det 

tolkas att dessa eftersökte en idrottsform där den fysiska prestationen står i ett större 

fokus än inom lagbollspel och detta kan kanske på ett djupare sätt förklara deras 

individuella inställning till fysisk aktivitet som ett mycket viktigt basbehov.

Det är inte komplicerat att förstå samtliga respondenters attityd till nyfikenhet 

innefattande behovet av kunskap som mycket viktigt. Kunskap söker vi väl alla efter

varje dag. Barn i skolmiljön utsätts för påtryckningar från omgivningen och det är 

bland annat sådana påtryckningar som påverkar barnets fortsatta kontakt med idrott 

(Aggestedt & Tibelius 1975, s. 29). När barnet i skolan väljer att ta efter ett visst 

grupptryck eller att börja utöva en viss idrott för att övriga vänner vill detta så är ju 

barnet samtidigt nyfiken på gruppen eller idrotten och vill få så mycket kunskap som

möjligt. På samma sätt var respondenterna i denna studie också nyfikna på den 

nuvarande, individuella idrotten då de valde att avsluta sina karriärer inom det 

tidigare lagbollspelet för att fokusera helt på denna. När de idag dessutom enbart 

fokuserar på den individuella idrotten har de även mer tid och utrymme för att samla

in mer kunskap om densamma.

6.10 Metoddiskussion.

Etiska och moralfilosofiska frågor är någonting som man arbetar med inom 

värdefilosofin (Patel & Davidson 2003, s. 17). Ett kritiskt moment vid kvalitativa 

undersökningar som kräver strategi, förhandling samt kontinuerlig omförhandling är

att vinna tillträde till den valda studiemiljön. Om forskaren redan är en naturlig del 

39



av den miljö som studeras, det vill säga en ”insider” så är det nödvändigtvis inget 

problem att vinna tillträde till denna, vilket är svårare om denne å andra sidan är en 

”outsider” (DePoy & Gitlin 1999, ss. 264-265). När den redan bekanta respondenten

tillfrågades om denne var intresserad av att delta i undersökningen så kändes det på 

förhand att denne med stor sannolikhet skulle svara ja. Trots att personen redan är 

bekant går det inte att ta för givet att denna ställer upp för precis som DePoy och 

Gitlin (1999, s. 264) beskriver krävs det både förhandling och omförhandling. När 

de idrottsföreningar som övriga respondenter var aktiva inom kontaktades fanns det 

en vilja att förhålla sig etiskt och tilldela information innefattande en presentation av

intervjuaren, syfte med studien, förutsättningar för intervjun med mera. Samtidigt  

fanns det en vetskap om att det krävdes en förhandling med intervjuperson och 

eventuell ledare angående beslut om plats och tid för intervjun för att en sådan över 

huvudtaget skulle kunna äga rum (DePoy & Gitlin 1999, s. 264). Oavsett hur vi 

anonymiserar den insamlade informationen så ska vi vara medvetna om att vi alltid 

gör något med svarspersonerna. Vi kan skapa förväntningar och processer hos dem 

som vi inte kan åtgärda eller följa upp. Vi kan också få respondenterna att lämna ut 

sig på ett sätt som de på förhand inte hade tänkt sig (Holme & Solvang 1997, s. 32).

I metoddelen nämns det att två intervjuer har genomförts på samma plats och vid 

samma tidpunkt, det vill säga att dessa intervjuer har ägt rum samtidigt. Detta har 

gjort intrång på det konfidentiella med hänvisning till att om insamlad data är 

konfidentiell är det enbart den som har utfört undersökningen som vet vem som 

denne har fått svar ifrån (Patel & Davidson 2003, s. 70). Då två respondenter har 

intervjuats samtidigt är den ene av dessa i efterhand medveten om den andres 

deltagande och vice versa. Detta medför därmed att två deltagare i denna studie 

förblir medvetna om en annan deltagares identitet och detta inskränker därmed 

delvis på dessa två deltagares anonymitet. Samtidigt har det i efterhand funnits en 

känsla av att dessa två respondenter hade velat utveckla sina svar än mer om 

intervjuerna hade genomförts separat. Vid tillfället för intervjun så fanns det förvisso

en känsla av att de två respondenterna kände varandra väl, men samtidigt så kvarstår

uppfattningen att man som intervjuperson inte vill diskutera frågorna så öppet och 

utvidgande om en annan person utöver intervjuaren befinner sig i samma lokal. För 
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övrigt har det funnits en bra känsla angående studiens etiska aspekter. Varje enskild 

idrottsförening har vid den första kontakten blivit informerad om intervjuarens namn

samt aktuell utbildning, delkurs och lärosäte. Respektive förening har även 

informerats om studiens syfte, ämnesområde, frågeformulering, studiepopulation 

och urval samt förutsättningar för intervjun. Varje idrottsförening har slutligen blivit 

informerad om att all data som samlas in kommer att betraktas som konfidentiell 

samt att alla deltagare kommer att förbli anonyma. Samtliga informanter har fått 

erhålla samma väsentliga information före datumet för intervjun men de har även 

fått erhålla den fullständiga informationen vid intervjutillfället, vilket är ett måste 

vid denna typ av undersökning (Patel & Davidson 2003, s. 71) Efter intervjun har 

respondenterna ännu en gång blivit informerade om att all insamlad data kommer att

betraktas som konfidentiell och att deras deltagande kommer att förbli anonymt.

Det känns i efterhand väl planerat att utmed denna undersökning ha tillämpat 

kvalitativa intervjuer och detta även ansikte mot ansikte. Hade intervjuerna 

genomförts via telefon hade intervjuaren inte kunnat vara säker på att denne hade 

intervjuat rätt person eller över huvudtaget en för studien lämplig respondent. 

Samtidigt har det funnits en tanke att man i dessa fall inte heller hade kunnat 

diskutera frågorna så öppet och utvidgande i jämförelse med den aktuella 

undersökningen då intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte.
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7. Slutsats

Hur kan då Steven Reiss teori innefattande de 16 basbehoven som formar vårt 

beteende bidra till förståelsen för vilka motiv som kan förklara varför individer 

väljer att engagera sig i individuell idrott i stället för lagbollspel? Samtliga deltagare 

i denna studie betraktade nyfikenhet som innefattar behovet av kunskap samt fysisk 

aktivitet innefattande behovet av muskelträning som mycket viktigt (Reiss 2000, 23-

24). Med bakgrund i Steven Reiss teori om de 16 basbehoven som formar vårt 

beteende tyder resultatet i denna studie på att en individs motiv till att välja 

individuell idrott i stället för lagbollspel grundar sig i ett sökande efter kunskap om 

den idrottsliga sfären samt en nyfikenhet om sig själv som idrottare, och hur denne 

som individ utifrån sina egna idrottsliga förutsättningar och färdigheter fungerar i 

denna miljö (Reiss 2000, ss. 23-24). Denne vill framförallt ur ett idrottsligt 

perspektiv få en bättre uppfattning om miljön och vad som denne utifrån sina egna 

färdigheter själv kan åstadkomma. Några deltagare i denna studie uppgav att det 

med den nuvarande idrotten som idag intresserar dessa mest samt att den inre 

drivkraften för denna är tävlande och utveckling. Samtliga deltagare hade även 

inställningen till att individuell idrott i högre utsträckning än lagbollspel gynnar 

kroppen fysiska funktioner som kondition och styrka. Resultatet i denna studie 

bidrar till tolkningen att individer som väljer individuell idrott framför lagbollspel 

även gör detta just för att dessa har inställningen att det sistnämnda mer eller mindre 

är enformigt. När en individ agerar inom ett fotbollslag och då övriga mer eller 

mindre agerar på samma sätt kanske denne inte kan identifiera de egna individuella, 

idrottsliga färdigheterna. Denne är liksom ”fast” i ett kollektiv där alla springer efter 

en boll eller strävar efter att överlista en ishockeymålvakt. Det kanske finns ett 

intresse att utforska hur länge som du kan springa, cykla eller simma. Det kanske 

finns ett intresse att utforska den egna akrobatiska förmågan samtidigt som du åker 

skridskor eller kanske du vill få en djupare inblick angående hur skaderisken skiljer 

sig inom fotboll respektive kampsport.

I bakgrund ur Steven Reiss teori om de 16 basbehoven som formar vårt beteende så 

visar resultatet i denna studie att individer väljer individuell idrott framför 

lagbollspel för att det finns ett inre motiv i form av en nyfikenhet om och ett 
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sökande efter kunskap om den idrottsliga omgivningen samt hur du som idrottare 

fungerar inom denna (Reiss 2000, 23-24). Resultatet tyder även på att denna 

nyfikenhet kan grunda sig i uppfattningen att lagbollspel är enformigt genom att 

utövaren inte kan identifiera de egna idrottsliga färdigheterna.

Denna studie har bara inkluderat 6 deltagare och för framtida studier på området kan

det vara bra att inkludera fler respondenter för att på ett bättre sätt besvara den 

aktuella studiens frågeställning. Studiens ramverk är inte att betrakta som 

oanvändbart för liknande studier (Reiss 2000). Det kan däremot vara gynnsamt att 

förankra dessa studier i övrig litteratur som behandlar ett likande område för att 

eventuellt kunna besvara frågeformuleringen på ett bättre sätt.
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Bilagor

Bilaga A. Intervjuguide

(frågor som är onumrerade samt angivna inom parentes har endast använts då man 

har intervjuat informanter som tidigare har utövat någon form av lagbollspel).

1.Vilken idrott utövar du?

2.Hur länge har du utövat denna idrott?

3.Har du utövat någon form av lagbollspel tidigare?

4.Vad är det med den nuvarande idrotten idag som intresserar dig mest, vad är 

drivkraften? Är det fysiska, psykologiska, sociala motiv eller handlar det om 

identitet?

(Fanns samma drivkraft inom det lagbollspel som du ägnade dig åt tidigare?)

5.Vad kan förklara ditt beslut att börja utöva den idrott som du ägnar dig åt idag? 

Fanns det någonting inom denna idrottens atmosfär, hade du någon förebild eller 

grundade sig detta beslutet i intresset att pröva på en ny och främmande, alternativt 

individuell idrott?

(Angående den sociala atmosfären inom lagbollspelet respektive den individuella 

idrotten, kan du konstatera någon skillnad angående trivsel, umgängeskretsar, 

gruppsammanhållning etc?)

(Fanns det någonting inom lagbollspelets auktoritära del som var utmärkande på ett

negativt sätt, exempelvis orättvis behandling från domare, ledare, styrelse etc? 

Kunde du känna dig utfryst vid eventuella "toppningar" av laget? Har du upplevt 

någonting liknande inom den nuvarande idrotten?)
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6.Anser du att majoriteten av alla individuella idrotter i högre grad än lagbollspel 

har en positiv inverkan på kroppens fysiska funktioner som styrka och kondition?

7.Vilka för- respektive nackdelar kan du identifiera angående utövning av en 

individuell idrott?

8.Vilka för- respektive nackdelar kan du identifiera angående utövning av 

lagbollspel?

9.Har föräldrar, syskon, övriga släktingar eller vänner varit bidragande angående 

valet att utöva den nuvarande idrotten? Har dina föräldrar haft ett gediget intresse 

för idrotten? Existerade det några samtal mellan dina klasskamrater angående 

idrotten som fångade ditt intresse?

10.Hur ser du idag på ditt deltagande inom den nuvarande idrotten vad gäller 

framgång, utveckling med mera?

(Kan du idag uppleva en saknad av lagbollspel? Kan du ibland känna att du skulle 

ha ägnat mer tid och energi åt denna aktivitet eller känns det hela tiden bara rätt att

fokusera på den nuvarande idrotten?)
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Bilaga B. Bilaga ur boken ”Who am I? The 16 basic desires that motivate 

our actions and define our personalities” som respondenterna har använt för

att få en egen uppfattning om deras egen individuella behovsprofil (Reiss 

2000, ss. 265-276).
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Bilaga C. Lista över de 16 basbehoven som formar vårt beteende (hjälpmedel

som respondenterna har använt för att kunna redovisa och på ett enklare sätt

kunna få en bild av samt tolka sin egen individuella behovsprofil och få en 

uppfattning om vilka basbehov som de behöver ”ta fram i ljuset”, vilka 

basbehov som de inte behöver relatera över i någon större utsträckning samt 

vilka basbehov som de bör undvika (Reiss 2000, ss. 23-24).

Makt:

Oberoende:

Nyfikenhet:

Acceptans:

Ordning:

Sparande:

Heder:

Idealism:

Social kontakt:

Familj:

Status:

Revansch:

Romantik:



Mat:

Fysisk aktivitet:

Lugn:




	
	
	
	

