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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka sub-elitidrottares upplevelse av motivation under 

karriären samt vid karriäravslutet. Syftet ämnar även att undersöka vilka faktorer sub- 

elitidrottarna upplevde influerade deras beslut att avsluta sin idrottskarriär. För att undersöka 

syftet genomfördes tolv kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var tolv 

före detta sub-elitidrottare som varit aktiva idrottare mellan åldrarna 15–20. Resultatet från 

studien visade att sub-elitidrottarna upplevde både inre motivation och yttre motivation under 

deras karriär. Resultatet visade att deltagarna upplevde inre motivation genom 

tillfredsställelsen av de tre psykologiska grundbehoven inom SDT. Resultatet visade att 

deltagarna upplevde mer yttre motivation vid deras karriäravslut, detta då deltagarna inte 

uppfyllde de tre psykologiska grundbehoven som tidigare. Resultatet visade även att det finns 

många olika faktorer som influerade deltagarnas beslut om ett karriäravslut, t.ex. ökat krav 

från tränaren.  

 

 

Nyckelord: Sub-elitidrottare, motivation, karriäravslut, psykologiska grundbehov, 

idrottskarriär 
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Abstract 

 

The purpose of the study is to examine the participants experienced motivation during sub- 

elite athletes careers, as well at the end of their career. The purpose is also to disclose 

which factors that influenced their decision to end their career in sports. In order to investigate 

the purpose, twelve qualitative semi-structured interviews were conducted. The participants in 

the study were twelve former sub-elite athletes who were active in their sports between the 

ages of 15-20. The result of this study revealed that sub-elite athletes experienced both 

inner motivation and external motivation through their career. The result showed that the 

participants experianced inner motivation through the satisfaction of the three psychological 

basic needs in SDT. The result showed that the participants experienced moore external 

motivationat their career end, this because the participants didn’t satisfy the three basic 

psychological needs as before. The result also showed that there are various factors that 

influenced the participants’ decision on a career end, for example; increased demands from 

coaches.  
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Introduktion 

Det är allmänt känt att deltagande i idrott har en positiv effekt på ungdomars hälsa (Engström, 

1997; Duda, 2001; Bauman, 2004; Valois, Zullig, Huebner, & Drane, 2004; 

Riksidrottsförbundet, 2004, 2009; Duda & Balaguer, 2007; Quested & Duda, 2011; Roberts & 

Treasure, 2012). Några olika exempel på positiva effekter hos ungdomar som idrottar är att 

utveckla positiva värderingar och normer (Engström, 1997) och individen får ökad upplevelse 

av tillhörighet (Hedstrom & Gould, 2004). Enligt Riksidrottsförbundet (2004) är idrottsmiljön 

den bästa miljö för ungdomar, i den här typen av miljö utvecklar ungdomar sina kulturella, 

sociala, psykiska och fysiska egenskaper (Riksidrottsförbundet, 2009). Ungdomars hälsa har 

en bevisad positiv effekt av att de idrottar (Riksidrottsförbundet, 2004). Därför är det viktigt 

att samhället uppmuntrar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

Nittio procent av alla barn och ungdomar i Sverige kommer någon gång under deras 

tid i kontakt med en idrottsförening. Trots att så många som kommer i kontakt med en 

idrottsförening väljer 50 procent av alla ungdomar att sluta idrotta innan de fyllt 20 år 

(Riksidrottsförbundet, 2010, 2017; Engström & Jakobsson 2008). Daglig Fysisk aktivitet i 60 

minuter är Socialstyrelsens (2009) rekommendation för barn och ungdomar. Det finns en 

tydlig ökning av inaktivitet framförallt bland ungdomar i åldrarna 17 till 20, i dag uppnår 

endast 10–20 procent av alla barn och ungdomar rekommendationen (Socialstyrelsen, 2009). 

Att sluta idrotta medför konsekvenser som kan påverka en hela livet (World Health 

Organization [WHO], 2010). Om individer väljer att sluta idrotta försvinner chansen att kunna 

utveckla sig till en elitidrottare (Ericsson, Krampe, & TeschRömer, 1993). Att upphöra med 

idrottandet innebär också en minskad chans till livslångt idrottande och alla positiva hälso- 

och livskvaliteter som idrott medför (WHO, 2010).  

Att ungdomar i mindre utsträckning är aktiva i olika idrottsföreningar är fakta, det här 

påvisar ett flertal tidigare studier (Riksidrottsförbundet, 2010, 2017). Att forska kring varför 

ungdomar slutar idrotta och ta reda på olika faktorer som bidrar till denna utveckling har 

tidigare gjorts (Enoksen, 2011). Trotts denna forskning så fortsätter svenska ungdomar att 

idrotta mindre. Studien kommer sammanfattningsvis att bemöta upplevelsen av motivation 

hos sub-elitidrottare samt vilka faktorer som bidrar till karriäravslut. 

  

Teoretisk referensram 

Teorin som författarna valt att använda sig av för att studera upplevelsen av motivation under 

karriären och vid karriäravslut, samt att hitta vilka olika faktorer som bidrar till deltagarnas 

karriäravslut är Self-Determination Theory (SDT), en teori med utgångspunkt från Deci & 



Ryan (2017). 

            SDT är en motivationsteori som förklarar individers behov och beteenden utifrån tre 

medfödda psykologiska grundbehov, dessa är kompetens (behov av att känna effektivitet), 

samhörighet (behov av sociala interaktioner med andra) och autonomi (behov av att göra 

självständiga val som sker av egen vilja) (Deci & Ryan, 2017). Varje individ strävar mot att 

känna ett psykologiskt välbefinnande, enligt SDT, och det här görs genom att försöka 

tillfredsställa de tre psykologiska grundbehoven. När individen har uppfyllt de tre 

psykologiska grundbehoven främjas en inre motivation som bidrar till att individen får ett mer 

självbestämmande beteende. 

Enligt SDT finns det tre olika nivåer av motivation (Deci & Ryan, 2017). Amotivation 

är när en individ helt saknar motivation att utföra en uppgift, individen känner att det saknas 

ett syfte och känner ingen glädje att utföra uppgiften. En anledning kan vara att individen inte 

känner sig kompetent nog för att klara av uppgiften och då tappar motivationen. Yttre 

motivation består av fyra olika regleringar, dessa är extern reglering (t.ex. individen gör något 

på grund av yttre faktorer som att få beröm av en tränare), introjicerad reglering (t.ex. en 

individ går och tränar för att inte få skuldkänslor), identifierad reglering (t.ex. individen vet 

om att idrott är nyttigt och hälsosamt, detta motiverar individen att träna) och integrerad 

reglering (t.ex. träningen har blivit en del av individens livsstil). Inre motivation är när en 

individ t.ex. tränar av egen vilja och upplever glädje av den valda aktiviteten. Inre motivation 

leder till ett mer självbestämt beteende hos individen och ett psykologiskt välbefinnande 

(Deci & Ryan, 2017).   

När individen har självbestämmande motivation består den av identifierad reglering, 

integrerad reglering och inre motivation och innebär att individen själv bestämmer vilken 

uppgift som ska genomföras samt hur den ska utföras, detta genom individens egen vilja 

(Deci & Ryan, 2017). Antal studier som baseras på SDT som undersöker vilka faktorer som 

bidrar till individens motivation att träna har ökat kraftigt (Deci & Ryan, 2017) och allt fler 

forskare använder sig av teorin för att förstå och förklara människors motivation till träning 

(Deci & Ryan, 2017). En viktig faktor för att få ett så självbestämmande beteende som möjligt 

blir att försöka tillfredsställa de tre psykologiska grundbehoven. 

 

Begrepp 

Begrepp som används i denna studie är ungdomsidrott där Riksidrottsförbundet (2015) 

definierar begreppet ungdomsidrott som idrottade av barn/ungdomar mellan åldrarna 13 - 25 

år. Ett annat begrepp som författarna vill definiera är motivation, Holt et al., (2012) menar att 



motivation definieras som en process som påverkar riktning, uthållighet och styrka i ett 

beteende. De utvalda deltagarna i studien som författarna riktar in sig på i denna studie är sub-

elitidrottare som författarna har valt att definiera. Utifrån pyramidmodellen efter Fahlström 

(2011) delas ungdomar in utifrån regional nivå, nationell elitnivå och internationell elitnivå. 

Författarna definierar sub-elitidrottare som den övre delen på den regionala nivån, då idrott 

kombineras med t.ex. skola eller ett jobb exempelvis genom att gå på ett idrottsgymnasium. 

  

Tidigare forskning 

Enoksen (2011) gjorde en studie för att ta reda på varför ungdomar slutade med sin idrott, i 

denna studie fick deltagarna både svara på en enkät men också genomföra en intervju. 

Resultatet från studien visar att mer än en femtedel slutar på grund av bristande motivation. 

Det finns tidigare studier som visar att stödet av tillämpning av de grundläggande behoven 

inom SDT är ett bra ramverk för att förstå avfall inom idrott (Quested et al, 2013). För att öka 

chansen för ett längre idrottande bör de tre psykologiska grundbehoven inom SDT 

tillfredsställas, detta medför ett beteende som blir mer självbestämmande hos individerna och 

ökar chansen till ett längre idrottande (Pelletier, Fortier, Vallerand & briére, 2001; Almagro 

Sáenz-López, Moreno-Murcia & Spray, 2015).       

 Det har tidigare gjorts studier om karriäravslut inom breddidrott. En anledning bredd 

idrottarna slutar idrotta är att de inte upplever egen kompetens och att idrotten tar för mycket 

tid av vardagen (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez & Marquez, 2006). Överträning och 

utbrändhet är relativt vanliga symptom hos elitsatsande ungdomar, men förekommer även hos 

individer som utövar breddidrott inom föreningsverksamhet (Hansson & Subotic, 2010). 

Support från sina tränare, träningskamrater och familj är viktigt för ungdomar som idrottar, 

förekommer inte det har det påvisats att individerna kan sluta på grund av bristande stöd 

(Ommundesen, 1997). Att tränaren främjar ett autonomistödjande klimat bidrar till 

deltagarnas självbestämmande, individer med ett mer självbestämmande beteende har större 

chans till längre idrottande (Reinboth, Duda & Ntoumanis, 2004; Pelletier et al., 2001).  

Många studier om karriäravslut inom elitidrott har gjorts. Samhörighet i 

träningsgruppen är viktigt för att skapa motivation, om det inte finns någon samhörighet i 

träningsgruppen ökar risken till karriäravslut (Robinson & Carron, 1982; Brown, 1985). Dock 

så visar forskning att en god samhörighet med sin träningsgrupp, familj och vänner kan leda 

till att individen fortsätter idrotta längre (Carlson, 1991). En annan anledning att unga 

elitidrottare slutar är ökade krav från tränare, familj eller från individen själv (Hollander, 



Meyers, & LeUnes, 1995). Att vara elitidrottare kan vara ekonomiskt utmanande, detta kan 

leda till karriäravslut (Gustafson & Winsth, 2017).  

Sub-elitidrottare är en grupp som det inte har forskats kring lika mycket som det har 

gjorts på bredd och elitnivå. Utifrån tidigare studier menar Hansson och Subitic (2010) att det 

finns ett tomrum mellan bredd och elitidrott som kan vara svårt att fylla ut. Sub-elitidrottare är 

viktiga att ta tillvara på då dessa idrottare sätter press och senare utvecklas till elitidrottare 

(Riksidrottsförbundet, 2007). Riksidrottsförbundet (2005a) menar att idrottsföreningarna i 

Sverige måste bli bättre på att behålla de ungdomar som är aktiva inom föreningarna på grund 

av de positiva egenskaperna som idrott ger till ungdomar. 

  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det 50 procent av alla idrottande ungdomar som slutar idrotta innan de 

fyllt 20 år. Det har tidigare i Sverige inte gjorts många studier om sub-elitidrottares upplevelse 

av motivation under karriären och vid karriäravslutet, samt om vilka faktorer som influerar till 

deras beslut om karriäravslut. I föreliggande studie kommer författarna använda sig av SDT 

som underlag för att uppfylla studiens syfte. Syftet med studien var att undersöka sub-

elitidrottares upplevelse av motivation under karriären samt vid karriäravslutet. Syftet ämnar 

även att undersöka vilka faktorer sub-elitidrottarna upplevde influerade deras beslut att 

avsluta sin idrottskarriär.  

 

 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog tolv deltagare mellan 19–24 år (M=21.83, SD=1.69), där alla har varit en 

aktiv sub-elitidrottare som slutat mellan åldrarna 15–20 år. Deras idrotter var pingis, skytte, 

dans, ridning, tennis, fotboll, sprint och handboll. 

  

Intervjuguide 

Metoden författarna använt i denna studie är en kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden författarna tagit fram baseras på teorin SDT 

(Ryan & Deci, 2017). Frågorna i intervjuguiden var uppdelade i sex områden. När 

intervjuguiden tagits fram inleddes intervjun med bakgrundsfrågor till deltagarna, detta då 

deltagarna skulle känna sig bekväma och svara mer djupgående. Då författarna använde sig av 



semistrukturerade intervjuer följdes intervjuguiden, utöver dessa ställdes följdfrågor, för att få 

ut så mycket information som möjligt. 

Del ett bestod av frågor kring idrottarens bakgrund exempelvis när började du idrotta? 

(se Bilaga 1). Den andra delen bestod av hur idrottaren upplever miljön i föreningen, en fråga 

som ställdes till deltagarna var; Hur såg ditt förhållande ut med din tränare? (se Bilaga 1). Den 

tredje delen handlade om vilka faktorer som är viktiga för idrottaren. En fråga som ställdes 

var; Kände du uppskattning av din tränare? (se Bilaga 1). I del fyra skulle idrottaren svara på 

frågor om dennes målorientering där författarna bland annat frågade om deras målsättning (se 

Bilaga 1). Del fem handlade om yttre faktorer som bidrog till motivation, där en fråga i 

intervjuguiden var; Hur tog du dig till träningen? (se Bilaga 1). Den sjätte delen handlade om 

idrottarens val att avsluta karriären, öppningsfrågan var; Vad fanns det för anledningar att du 

slutade med din idrott? (se Bilaga 1). 

  

Procedur  

När författarna hade färdigställt intervjuguiden kontaktades deltagarna genom författarnas 

egna kontakter. Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsurval där deltagarna var bekanta till 

författarna och bodde i sydvästra Sverige. Deltagarna som valdes var före detta sub-

elitidrottare mellan 19–24 år, de var sub-elitidrottare mellan åldrarna 15–20. Ett kriterium var 

att deltagarna hade studerat eller jobbat på sidan av idrotten. Datum för intervjuerna 

bestämdes parterna emellan. Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om 

studien och etiska aspekter, informanterna fick ta del av ett skriftligt samtyckesdokument (se 

Bilaga 2) som samtliga deltagare signerade. Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter och efteråt 

tackades deltagarna för deras deltagande, intervjuer spelades in, och detta godkändes innan av 

samtliga deltagare. 

  

Etik  

Innan författarna började samla in data utifrån intervjuguiden informerades alla deltagare om 

deras etiska rättigheter, exempelvis att de kunde dra sig ur studien när de ville, att 

informationen författarna fick in från deltagarna endast ses av författarna och att information 

inte sprids vidare till andra studier. I denna studie har författarna utgått från vetenskapsrådet 

(2002) som menar att det finns fyra etiska krav som forskare ska ta hänsyn till när en studie 

görs som involverar utomstående personer. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver den muntliga 

presentationen av de etiska synpunkterna skrevs även ett samtyckesdokument (se Bilaga 2) på 



av samtliga deltagare. Alla deltagarnas namn omformulerades till P1-P12 för att skydda deras 

identitet. 

  

Analys 

Datan författarna fick fram analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheim´s (2008) 

kvalitativ innehållsanalys. Den metodologiska ansatsen i föreliggande studie var deduktiv. En 

deduktiv analys innebär att författarna analyserat datan utifrån ett redan utarbetat 

kodningsschema, den baseras även på en teori i detta fall SDT (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Analysen följde följande steg: 

1. Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna, författaren som gjorde 

intervjun transkriberade för att denne lättare kom ihåg uttryck och känslor hos deltagaren. 

Detta loggade författaren genom att t.ex. skriva ut “sades med ett skratt” där deltagaren 

svarade med ett skratt.  

2. Nästa steg var att ta ut relevant information från transkriberingarna, detta gjorde 

författarna enskilt. Sedan triangulerade författarna informationen med varandra för att få så 

hög validitet som möjligt. Det var den utvalda rådata som sedan analyserades.  

3. Därefter skapade författarna kategorier, de valde att skapa fem kategorier. Dessa 

representerar inre och yttre motivation under och vid karriäravslut, sista kategorien skapades 

för att få med utomstående faktorer. Efter kategorierna skapats gjordes underkategorier.   

4. Meningsenheter baserade från intervjuerna skrevs upp och sammanfattades med en 

kondenserad meningsenhet. Antalet meningsenheter räknades ihop, för att lättare se vilken 

kategori som hade mest meningsenheter. 

5. Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapades kodord för att sammanfatta 

vad det handlade om. 

 

 

Resultat 

Resultatet kommer beskriva sub-elitidrottarnas upplevda motivation under deras karriär. 

Resultatet kommer redovisas med hjälp av kategorierna och de underkategorierna som tagits 

fram. Författarna kommer beskriva sub-elitidrottarnas upplevda motivation vid deltagarnas 

karriäravslut, detta med hjälp av kategorier och underkategorierna som tagits fram. 

Avslutningsvis i resultatet kommer sub-elitidrottarnas upplevelse av olika faktorers inflytande 

på beslutet att avsluta sin karriär att beskrivas. I resultatet kommer följande rubriker 

användas; Sub-elitidrottares upplevda motivation under karriären, Sub-elitidrottares 



upplevda motivation vid karriäravslut och Faktorer som bidrog till sub-elitidrottarnas 

karriäravslut. 

 

Sub-elitidrottares upplevda motivation under karriären 

 

Inre motivation 

I föreliggande studie menar deltagarna att de under sina karriärer upplevt inre motivation och 

känt ett självbestämmande beteende. Det självbestämmande beteendet har uppstått då 

deltagarna tillfredsställt de tre psykologiska grundbehoven inom SDT. De tre psykologiska 

grundbehoven har författarna valt att använda som underkategorier. 120 meningar av rådata 

(se bilaga 3, Matris 1) pekar på att deltagarna upplevt inre motivation under deras karriär. 

Autonomi. Att känna att individerna själva får göra självständiga val och beslut, är en 

viktig faktor för att tillfredsställa grundbehovet autonomi. Under intervjuerna nämndes 18 

meningar av rådata (se Bilaga 3, Matris 1) som beskriver hur deltagarna tillfredsställer 

autonomi. Deltagarna beskrev att de upplevde en ökad inre motivation när de själva fick 

bestämma över träning och tävling. En annan bidragande faktor som nämndes i intervjuerna 

var att deltagarna fick vara med och bestämma sina egna mål, detta var en viktig faktor som 

bidrog att deltagarna upplevde inre motivation. P3 nämnde i sin intervju “Aa vi hade 

gemensamma mål min tränare och jag som vi tillsammans satte”. Detta beteende leder till att 

individerna känner högre självbestämmande beteende som idrottare.  

 Egen kompetens. Att känna sig kompetent är en faktor som bidrar till inre motivation. 

Deltagarna i föreliggande studie berättade att de känt sig kompetenta genom beröm, resultat 

och prestation. Under intervjuerna fick författarna fram 69 meningar av rådata (se Bilaga 3, 

Matris 1) som berättar vad som bidrar till att deltagarna känner egen kompetens. P1 berättade 

i sin intervju ”Jag kände att jag hade en bra kontakt med min tränare och jag kände att jag 

fick mycket uppskattning av honom”. Alla deltagare beskriver att de fått någon form av beröm 

av tränare, träningskamrater och familj under karriären, vilket bidragit till att deltagarna känt 

kompetens och en ökad inre motivation. P2 berättade ”nej mamma till exempel sa hela tiden 

att ja skulle spela om ja tyckte det var kul, hon hade inga krav som till exempel, oj kom du 

bara sjua, något sånt hade hon aldrig sagt” och P8 sade “Vi pushade varandra till att bli 

bättre hela tiden, man fick hela tiden höra positiva saker från dem”. Här beskriver P2 och P8 

exempel hur deras föräldrar och träningskamrater gjorde så de kände kompetens hos dem 

själva. Fem av tolv deltagare i studien berättade och att de upplevde kompetens genom bra 

prestationer på tävlingar och träningar oberoende av resultatet, alltså inte enbart genom 



beröm. P7 berättar bland annat “Det viktigaste för mig var att jag kände att jag har gjort mitt 

bästa, då är jag nöjd”. De andra sju deltagarna beskrev att de upplevt kompetens utifrån deras 

resultat oberoende på vilket motstånd. P4 berättade i sin intervju ”Det kan va att aa till 

exempel om man vinner en kvaltävling som är kval till SM, då kan jag va nöjd” och ”När jag 

vinner mycket matcher, då kände jag mig framgångsrik”. Två citat från P4 beskriver hur 

resultatet bidrar till en upplevelse av kompetens. Beröm, prestation och resultat är de faktorer 

deltagarna lyfter fram som avgörande för att uppleva egen kompetens som leder till inre 

motivation och ett mer självbestämmande beteende. 

 Samhörighet. Att ha sociala interaktioner med individer bidrar till ökad 

tillfredsställelse av samhörigheten hos individer. I intervjuerna lyfte deltagarna 

träningsgruppen, familjen och vänner som viktiga sociala grupper där deltagarna kände en bra 

samhörighet. I intervjuerna fanns det 33 meningar av rådata (se Bilaga 3, Matris 1) där man 

pratar om hur samhörighet bidrog till deras inre motivation. Träningsgruppen är en faktor som 

bidrar till upplevd inre motivation genom att känna en samhörighet med gruppen. P2 säger 

“Vi var ett gäng som gick i skolan tillsammans som spelade och vi hade jättebra 

sammanhållning”. P4 säger också “I vår träningsgrupp hade vi jättefin sammanhållning och 

vi kunde även umgås utanför idrotten”. Alla deltagare pratade om deras samhörighet i deras 

träningsgrupper och hur den fick dem att må och att den hade en bidragande faktor till deras 

idrottskarriär. Familjen pratar samtliga deltagare om och menar att den bidrar till att man 

känner en samhörighet. P9 sade “Mina föräldrar har alltid stöttat mig, från början till slutet. 

Jag hade mamma som tränare när jag var liten och sen har pappa varit med och tränat min 

snabbhet och bollkontroll och sånt där när man blev lite äldre” och P10 sa: “Självklart mina 

föräldrar och storasyster, hela vår släkt var väldigt eeeh idrottsintresserade så alla har ju 

påverkat idrottandet väldigt mycket”. Deltagarna i studien upplever att deras familjer har varit 

en trygghet där man alltid har känt en samhörighet. Det sista man tar upp i intervjuerna som 

bidrar till en känsla av samhörighet är deltagarnas vänner. P3 säger “Vi var ett kompisgäng på 

fem till sex som började spela pingis tillsammans och vi tyckte det var jättekul” även P4 sade 

“Vi va några i klassen som började ungefär samtidigt och det var jättekul att spela med dem”. 

Resultatet visar att träningsgruppen, familjen och vänner bidrog till att deltagarna kände 

samhörighet med andra, vilket leder till en mer inre motivation och ett mer självbestämmande 

beteende. 

 

 

 



Yttre motivation 

Författarna fann i resultatet samtliga deltagare någon gång under karriären känt yttre 

motivation. Under yttre motivation finns fyra olika underkategorier, dessa är; tränare, 

träningsgrupp, familj och resultat. Sammanlagt har de fyra underkategorierna 76 meningar av 

rådata som handlar om olika faktorer som påverkar den yttre motivationen under deltagarnas 

karriär (se Bilaga 3, Matris 3). 

 Tränare. Resultatet visar att tränaren kan motivera deltagarna positivt och negativ. 

P10 säger ”Min tränare var fantastisk, han…eh han hjälpte mig mycket både i idrotten men 

även mycket utanför idrotten”. Detta beteende hos tränaren bidrog till att deltagarna upplevde 

sig kompetenta. Men alla deltagarnas tränare agerade inte på samma sätt. P5 säger “Jag kunde 

känna att min tränare brydde sig mer om de andra än vad han brydde sig om mig” och P3 

berättar även i sin intervju, “Det syntes ganska tydligt att min tränare satsade mera på vissa 

och struntade i oss andra”. Här är två exempel på när en tränare kanske helt oberoende gör 

att man som idrottare inte känner sig lika kompetent längre och bidrar till en mer yttre 

motivation. Genom resultatet framkom det att tränaren bidrar till deltagarna upplevelse kring 

deras motivation.  

Träningsgrupp. Resultatet visade på att träningsgruppen kan vara en bidragande 

faktor till idrottarens motivation. I föreliggande studie visade resultatet på att det fanns två 

deltagare som upplevde en negativ känsla i deras träningsgrupper vilket resulterade i att 

deltagarna upplevde mer yttre motivation. Detta kunde bero på att de gamla lagkamraterna 

slutade och nya kom in vilket bidrog till en sämre lagsammanhållning. P5 sa i intervjun 

“Många av dem jag började med slutade så de under mig fick komma upp och börja träna 

med mig och tävla tillsammans med mig, när det hände så fick jag nog de första tankarna om 

att sluta”. Resultatet i studien visar på att träningsgruppen kunde bidra till både positiv men 

även en negativ miljö för deltagarna. Resultatet bekräftade även att träningsgruppen är en 

faktor som bidrar till den yttre motivationen hos idrottare. 

 Familj. Familjen visade sig vara en faktor där alla deltagarna kände en samhörighet 

med, resultatet visade även att många deltagarnas familjer bidrog till deras yttre motivation. 

P8 sade “Ibland när jag tränade och kände att det var jobbigt så kunde jag ibland tänka på 

att jag ville göra min familj stolt, så jag kämpade på”. Många deltagare pratade om att man 

ville göra sin familj stolt genom att träna och göra det så bra som möjligt, detta beteende 

bidrog till deras yttre motivation. 

Resultat. Resultat är en faktor som bidrar till den yttre motivationen hos deltagarna, 

detta genom vinster och förluster. P12 säger i intervjun: “Jag är en riktig vinnarskalle så att 



vinna var jätteviktigt, det var så jag kände att jag var nöjd med min prestation” Genom 

intervjuerna så kunde man läsa av från några av deltagarna att en vinst bidrog till deras 

motivation. Medans en förlust gjorde att man mådde sämre. Detta resultat tyder på att 

deltagarna upplevde yttre motivation genom att man tävlade för att få ett bra resultat  

 

Sub-elitidrottares upplevda motivation vid karriäravslut  

 

 Inre motivation  

I föreliggande studie säger deltagarna att man inte upplever samma inre motivation vid deras 

karriäravslut som man gjorde under karriären. Man har inte upplevt ett lika självbestämmande 

beteende som man gjorde under karriären och detta då man inte kunnat tillfredsställa de tre 

psykologiska grundbehoven på samma sätt som tidigare. Sammanlagt har de tre 

underkategorierna 19 meningar av rådata som handlar om olika faktorer som påverkar den 

inre motivationen vid deltagarnas karriäravslut (se Bilaga 3, Matris 2). 

 Autonomi. Att kunna få göra självständiga val och ta egna beslut är en viktig del som 

bidrar till inre motivation. Under intervjuerna berättar deltagarna att man upplevde mindre 

självständiga val vid en högre ålder. P2 säger tillexempel “När jag blev lite äldre kände jag 

att jag fick lite mer krav på mig från min tränare, samtidigt så fick jag inte vara med och 

bestämma lite mycket utan han kunde säga, du ska spela denna tävling eller du måste träna så 

här mycket”. Detta beteende från en tränare kan leda till att man upplever ett mindre 

självbestämmande beteende som hämmar den inre motivationen.  

 Egen kompetens. Att känna sig kompetent är viktigt då det bidrar till inre motivation, 

vid en äldre ålder ökade kraven från tränaren på våra deltagare. Detta beteende bidrog till att 

man inte längre kände sig lika kompetent. P3 berättade att “under min karriär så hade vi en 

bra kontakt jag och min tränare, men senare mot slutet innan jag slutade så kände jag att han 

ställde högre krav på mig och det gillade jag inte”. Men även ett ökat krav från en själv 

bidrog också till en mindre känsla av kompetens hos deltagarna. P9 säger ”Jo jag tränade 

jättemycket men kände att jag inte fick ut den mängd som jag borde ha fått, mina resultat 

matchade inte ihop med den ansträngning jag la ner”. Resultatet visar att ett ökat krav från 

tränare och sig själv bidrar till ett mindre självbestämmande beteende.  

 Samhörighet. Att ha och känna en samhörighet med individer bidrar till inre 

motivation hos deltagarna, det som gjorde att samhörigheten försämrades visade sig vara att 

träningsgruppen blev mindre eller att man satte ihop mindre grupper till en stor grupp. P7 

säger i sin intervju; “Eeh vi hade ju...som jag tidigare sa inte så bra kommunikation alla 



brydde sig mest bara om sig själva”. Detta bidrog till att man inte kände samma samhörighet 

med de andra i sin träningsgrupp. Detta ledde till att deltagarna inte upplevde inre motivation 

som man gjorde när man kände en samhörighet med sin träningsgrupp.  

 Yttre motivation  

I föreliggande studie visar resultatet på att man inte upplever inre motivation i samma 

utsträckning som vid slutet av sin karriär som man gör under sin karriär. Det blir en mer yttre 

motivation och inte ett lika självbestämmande beteende. Tränare, träningsgruppen, pengar och 

familj är några faktorer som har lyfts av deltagarna som faktorer som bidrar till ett mindre 

självbestämmande beteende. Sammanlagt har de fyra underkategorierna 38 meningar av 

rådata som handlar om olika faktorer som påverkar den yttre motivationen vid deltagarnas 

karriäravslut (se Bilaga 3, Matris 4). 

Tränare. Resultatet visar i intervjuerna med deltagarna att man hade en sämre kontakt 

med tränaren vid karriäravslutet och i vissa fall har deltagarna haft en konflikt med tränaren. 

P8 nämner i intervjun, “Jo min tränare fick sluta i klubben...så vi fick en ny tränare som jag 

inte passade ihop me...samtidigt splittrades min träningsgrupp också...jag tappade 

motivationen försökte hålla i ett tag men...nä” och P5 säger i sin intervju: “ Min tränare 

brydde sig inte om mig, man kände sig utfryst. När han skulle gå runt och ge feedback till alla 

spelare så kunde han strunta att gå till mig men gå till alla andra”. Deltagarna upplevde att 

tränaren bidrog till sämre upplevelse av kompetens och samhörighet genom dessa beteenden. 

Resultatet visade på att tränaren var en bidragande faktor till att deltagarna fick ett mindre 

självbestämmande samt en sämre motivation.    

 Träningsgruppen. Deltagarna i föreliggande studie upplevde en mer yttre motivation 

vid deras karriäravslut. Träningsgruppen var en faktor som bidrog till den upplevelsen genom 

exempelvis en tuff miljö där alla ville vara bäst. P7 säger i sin intervju “Gruppen, vi...vi var 

inte tighta och hade väl inte den bästa kommunikationen direkt, det var en rätt tuff miljö”. 

Upplevelsen hos deltagarna var att de ofta gick till träningen då man alltid har gjort det, det 

var en del av vem man va och inte för att man tyckte det var roligt, vilket tyder på att 

deltagarna har en mer yttre motivation.     

 Pengar. Den ekonomiska aspekten är viktig när det kommer till att kunna ha 

möjligheten till att träna så mycket individerna behöver utan att behöva planera runt ett jobb. I 

intervjuerna framkom att två av deltagarna hade ekonomiska problem och för en deltagare 

bidrog detta till en negativ upplevelse. Från intervjun framkom att vid karriäravslutet, 

idrottade deltagaren enbart på grund av pengarna tills denne inte orkade längre. P11 säger i 

intervjun “min morot i slutet innan jag slutade var pengarna, det va kanske inte så mycket 



men det var skönt att ha lite extra när man gick i skolan”. Resultatet visar att ekonomi bidrog 

till mindre självbestämmande samt en yttre motivation.   

 Familj. Resultatet visade att familjen var en bidragande faktor till yttre motivation. P7 

säger i intervjun: “Efter att jag träffade min partner så började det bli jobbigare att ta sig till 

träningarna… eh jag ville bara spendera mer tid med min partner”. Då deltagaren ville 

spendera mer tid med sin nya partner försvann samtidigt intresset för idrotten och 

motivationen minskade. Deltagaren berättade att i slutet så gick man endast till träningen på 

rutin, då de alltid gjort även om de inte alltid tyckte de va roligt men vet om att det är bra för 

en. Detta beteende bidrog till yttre motivation hos deltagarna.  

 

Faktorer som bidrog till sub-elitidrottarnas karriäravslut 

Under deltagarnas karriär upplevde samtliga en inre motivation och de upplevde att de hade 

ett beteende som var självbestämmande. Denna upplevelse av inre motivation uppstod då 

deltagarna tillfredsställde de tre psykologiska grundbehoven inom SDT. En bidragande faktor 

till att deltagarna valde att göra ett karriäravslut var då deras upplevelse av inre motivation 

och deras självbestämmande beteende förändrades. Deltagarnas inre motivation förändrades 

till en mer yttre motivation och de hade inte ett självbestämmande beteende längre. Denna 

förändring bland deltagarna berodde på ett flertal faktorer. Minskat självbestämmande, ökat 

krav från tränaren och sig själv, sämre samhörighet, tränaren, pengar och familjen är de 

faktorerna som bidrog till en mer yttre motivation och mindre självbestämmande hos 

deltagarna. Alla dessa faktorer bidrog till att deltagarna inte kunde tillfredsställa de tre 

grundbehoven inom SDT. Deltagarnas upplevda inre motivation kunde inte tillfredsställas och 

de berättar att det var någon av dessa faktorer som gjorde att de valde att avsluta karriären. I 

föreliggande studie fanns det tre fall där ingen av ovanstående faktorer var den största 

bidragande faktor till deltagarnas karriäravslut, utan i två fall förekom det allvarliga skador 

som satte stopp för en fortsatt karriär samt hos en av deltagarna var det ett ekonomiskt 

problem som gjorde att de var tvungen till ett karriäravslut.  

 

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka sub-elitidrottares upplevelse av motivation under 

karriären samt vid karriäravslutet. Syftet ämnade även att undersöka vilka faktorer sub-

elitidrottarna upplevde influerade deras beslut att avsluta sin idrottskarriär. Resultatet från 

föreliggande studie visar på att deltagarna upplevde mestadels inre motivation och hade ett 

självbestämmande beteende under karriären. Resultatet från studien visar också på att 



deltagarna vid karriäravslutet inte upplever inre motivation utan dem upplever att de inte har 

samma självbestämmande beteende som under karriären. Minskat självbestämmande, ökat 

krav från tränaren och sig själv, sämre samhörighet, tränaren, pengar och familjen är de 

faktorer som har bidragit till ett mindre självbestämmande beteende hos deltagarna. 

Diskussionen om resultatet kommer utgå ifrån likadana kategorier som författarna använda i 

resultatet; Sub-elitidrottares upplevda motivation under karriären, Sub-elitidrottares 

upplevda motivation vid karriäravslut och Faktorer som bidrog till sub-elitidrottarnas 

karriäravslut. Avslutningsvis kommer det att finnas en diskussion om författarnas valda 

metod, implikationer, framtida forskning och en konklusion. 

  

Sub-elitidrottares upplevda motivation under karriären 

Första delen av syftet i studien var att undersöka sub-elitidrottares upplevda motivation under 

karriären. Resultatet från föreliggande studie visade på att alla deltagare i stor utsträckning 

hade ett självbestämmande beteende och upplevde en inre motivation under karriären. Under 

olika perioder upplevde några deltagare mer yttre motivation då de inte uppfyllde de olika 

psykologiska grundbehoven, detta ledde till att deltagarna under vissa perioder under sin 

karriär upplevde ett mindre självbestämmande beteende och en yttre motivation. SDT menar 

att genom uppfyllelse av de tre psykologiska grundbehov stärks individens självbestämmande 

beteende (Deci & Ryan, 2017). Alla deltagare i studien upplevde att de genom olika faktorer 

uppfyllde de tre psykologiska grundbehoven. Resultatet i studien visade att deltagarna 

upplevde kompetens genom beröm från tränare, kompisar och familj, de upplevde även 

kompetens genom resultat och prestationer. Detta resultat går i linje med tidigare forskning av 

Hedstrom och Gould (2004) som säger att upplevelsen av kompetens ökar chansen till ett 

självbestämmande beteende och inre motivation. I resultatet syns det att tränaren bidrar till en 

negativ känsla hos deltagarens kompetens genom att tydligt favorisera andra, detta bidrog till 

att deltagarens fick en mer yttre motivation. Individer som inte uppnår upplevelsen av 

kompetens genom t.ex. mindre beröm från tränaren än sina lagkamrater, kan leda till ett 

tidigare karriäravslut (Molinero et al., 2006). Resultatet visade att deltagarna kände en 

samhörighet med sin träningsgrupp, vänner och deras familjer. Enligt Hedstrom och Gould 

(2004) leder idrottande till en upplevelse av samhörighet, genom t.ex. att ha likadana kläder 

och tillsammans sträva mot ett gemensamt mål. Carlson (1991) säger att ett gott socialt klimat 

i träningsgruppen leder till längre idrottande, Carlson (1991) menar att ett bra socialt 

förhållande med vänner och familj också är viktigt för få en lång karriär. Under intervjuerna 

så identifierades det att en deltagare under karriären vid ett tillfälle inte upplevde samhörighet 



med sin träningsgrupp. Detta då många slutade och det kom många nya in i gruppen och 

tränaren fokuserade inget på sammanhållning utan fortsätta jobba på som tidigare. Brown 

(1985) menar att en dålig samhörighet ofta leder till en minskad motivation och kan i vissa 

fall även leda till amotivation samt ett tidigare karriäravslutavslut. Det sista psykologiska 

grundbehovet är autonomi och enligt resultatet i studien upplevde deltagarna autonomi av att 

de fick vara med och bestämma över träningar, tävlingar och målsättning. Enligt Reinboth et 

al. (2004) förstärks upplevelsen av autonomi i ett autonomistödjande klimat. Det är därför 

viktigt att idrottarna och tränaren har en god kommunikation så att inte tränaren bestämmer 

allt, då det hämmar individens motivation. Resultatet visade på att alla deltagare under 

karriären tillfredsställde de tre psykologiska grundbehoven inom SDT. I vissa perioder under 

deltagarnas karriär har deltagarna inte uppfyllt de tre psykologiska grundbehoven och då i 

vissa stunder haft en mer yttre motivation. Ur ett helhetsperspektiv har deltagarna upplevt inre 

motivation med inslag av yttre motivation i vissa perioder.   

 

Sub-elitidrottares upplevda motivation vid karriäravslut 

Andra delen av syftet var att undersöka sub-elitidrottarnas upplevda motivation vid 

karriäravslutet. Resultatet visade att nio av deltagarna upplevde en mer yttre motivation och i 

något fall även upplevelsen av amotivation. Tre deltagare i studien upplevde fortfarande inre 

motivation vid karriäravslutet, detta då två deltagare tvingats till karriäravslut på grund av 

allvarlig skada och en deltagare på grund av ekonomiska problem. Deltagarna upplevde ett 

mindre självbestämmande beteende jämfört med under deras karriär. Denna 

beteendeförändring berodde på ett antal olika faktorer. Enligt några deltagarna upplevdes en 

förändring hos deras tränare gentemot dem. Tränaren till en av deltagarna slutade ge feedback 

och beröm till individen men fortsatte som vanligt med alla andra i träningsgruppen. Detta 

beteende hos tränaren gjorde att deltagaren inte kände sig kompetent, samtidigt blev det en 

splittring i träningsgruppen där deltagaren inte längre kände sig delaktig utan kände sig 

utanför. Att ha en god relation med sin tränare är en förutsättning för att ha möjligheterna att 

lyckas och för att ha en lång karriär (Ommundesen, 1997). När tränaren väljer att inte 

fokusera på individen längre skapas en sämre sammanhållning i träningsgruppen, detta skapar 

en risk för avhopp inom träningsgruppen (Brown, 1985). Deltagare i studien tyckte även att 

tränaren började ha högre krav på deltagarna och började ta mer beslut åt dem, vilket gjorde 

att deltagarna inte längre hade ett lika självbestämmande beteende. Samhörigheten bland 

deltagarnas träningsgrupp var sämre vid karriäravslutet än under karriären. Deltagarna 

upplevde att träningsgrupperna blev mindre då många deltagare slutade, de ledde till en sämre 



upplevd samhörighet (Brown, 1985). En annan faktor som bidrog till att deltagarna upplevde 

en sämre samhörighet var sammansättningar av olika träningsgrupper. Ekonomi är ett vanligt 

problem inom idrotten (Gustafson & Winsth, 2017). Resultatet visade på att en deltagarens 

motivation försämrades då individen insåg att det inte fanns någon ekonomisk framtid i 

idrotten. Deltagaren började arbeta och det blev då ingen tid över till idrotten, då han tjänade 

mer pengar på jobbet valde han att sluta. Nio deltagare upplevde alltså ingen inre motivation 

vid deras karriäravslut och det fanns många olika faktorer som bidrog till det. Resultatet 

visade att deltagarna upplevde att de inte tillfredsställde de tre psykologiska grundbehoven 

som de gjorde under karriären. Medans tre deltagare fortfarande upplevde inre motivation vid 

deras karriäravslut men var tvingad till ett avslut ändå. Ur ett helhetsperspektiv har de flesta 

deltagarna upplevelsen av yttre motivation även vissa fall av amotivation, medans tre 

deltagare fortfarande upplevde inre motivation.  

 

Faktorer som bidrog till sub-elitidrottarnas karriäravslut  

Sista delen av studiens syfte är att ta reda på olika faktorer som influerar deras beslut att 

avsluta sin karriär. Enligt Enoksen (2011) slutar många idrottare på grund av minskad 

motivation, vilket till stor del ligger i linje med resultatet i föreliggande studie. Den minskade 

motivationen menar Deci & Ryan (2017) beror på att de tre psykologiska grundbehoven inom 

SDT inte tillfredsställs. En faktor i föreliggande studie som bidrog till en minskad motivation 

var ökade krav från tränaren och från sig själv. Resultatet visade på att några deltagare i slutet 

av karriären ansåg att tränaren satte för höga krav på deltagarna och de upplevde att de inte 

kunde leva upp till dem. Att sätta för höga krav på en idrottare är förödande och kan leda till 

att individerna tappar motivation (Hollander, Meyers, & LeUnes, 1995). En annan faktor var 

att tränaren inte lät deltagarna vara med och bestämma. Resultatet i studien visar på att det 

ledde till ett minskat självbestämmande hos deltagarna då de inte uppfyllde alla psykologiska 

grundbehov, detta stämmer överens med Pelletier et al. (2001) studie. Det finns många olika 

anledningar till varför en individ väljer att avsluta sin idrottskarriär. I föreliggande studie var 

det de ökade kraven från tränaren, sig själv, minskad upplevelse av autonomi då individerna 

inte fick vara med och bestämma, tränaren som frös ut sina idrottare samt en sämre 

samhörighet. Utöver de tidigare nämnda var även ekonomin och familjen två bidragande 

faktorer. Alla tidigare nämnda faktorer har studien visat varit med och bidragit till sub-

elitidrottarnas karriäravslut.  

 

 



Metoddiskussion 

I föreliggande studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts för att svara på 

studiens syfte. Ett kvalitativt tillvägagångssätt används för att studera något mer djupgående. 

Intervjuguiden som applicerades i föreliggande studie skapade författarna utifrån teorin SDT. 

Analysprocessen gjordes i linje med Lundman och Hällgren Graneheim´s (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Det gjorde för man ville uppnå trovärdighet genom att följa förklaringen 

kring trovärdighet genom tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. Författarna har skapat 

trovärdighet i studien genom att man har triangulerat analysen, båda författarna har alltså läst 

alla transkriberingar för att sedan diskutera igenom dem, detta ökar tillförlitligheten i studien. 

Författarna är medvetna om deras delaktighet i studien hos deltagarna under 

intervjutillfällena. Därefter har författarna varit medvetna om att ha en distans för att 

deltagarna ska vara så oberoende av författarna som möjligt. Detta för att studien ska lyfta 

fram deltagarnas berättelser som ska redovisas. Författarna kan sedan skapa förutsättningar 

för överförbarhet men är medvetna om att endast läsarna kan avgöra om det är överförbart till 

en annan grupp. En styrka i studien var antalet deltagare, studien hade tolv deltagare som 

enligt Bobby (2016) är ett bra antal för att få ut information som behövs. Bobby (2016) menar 

att efter tolv deltagare tillkommer ingen ny information som skulle göra studien mer 

trovärdig. En annan styrka i föreliggande studie är att alla deltagare var i ungefär samma 

ålder, men däremot höll deltagarna på med olika idrotter vilket författarna till studien ser som 

en svaghet. Detta då det skiljer sig mycket mellan lagidrotter och individuella idrotter. En 

annan svaghet i denna studien var att deltagarna intervjuades retrospektivt, dvs deltagaren 

återberättar om tidigare upplevelser. Detta är en svaghet för att deltagaren kan ha fått ett nytt 

perspektiv som gör att det som berättas kan bli mer negativt än vad det egentligen var. Det är 

även en svaghet då deltagaren kan glömma bort viktiga händelser. En styrka med studien var 

att författarna triangulerade transkriberingarna, för att studien skulle bli så trovärdig som 

möjligt. Slutligen är författarna nöjda med hur de hanterade det etiska i studien med 

samtyckesdokumentet och att de har ändrat deltagarnas namn så de kunde upprätthålla den 

personliga integriteten hos alla deltagare. 

Implikationer 

Författarna vill med föreliggande studie skapar en medvetenhet hos tränare om varför sub-

elitidrottare slutar att idrotta. Författarna vill också belysa många fördelar med ett livslångt 

idrottande. Baserat på resultatet från föreliggande studie ser författarna att en utökad kunskap 

hos tränare är nödvändig för att skapa goda förutsättningar för ett livslångt idrottande hos sub-



elitidrottare. Kunskapen som är viktig hos tränare handlar i denna studie om idrottarnas 

upplevda motivation. Föreliggande studie kan vara ett litet verktyg till tränare att få reda på 

olika faktorer som kan bidra till att sub-elitidrottare slutar. Ett mer konkret förslag kan vara att 

idrottsgymnasium som har många sub-elitidrottare skulle kunna använda sig av föreliggande 

studie samt andra studier för att förebygga att sub-elitidrottare slutar idrotta efter skolan.   

 

Framtida forskning 

Det finns många tidigare studier som fokuserar på motivation och avhopp inom idrott. 

Deltagarna i dessa studier är framförallt elitidrottare och breddidrottare. I dagens samhälle blir 

idrottsgymnasium (även riksidrottsuniversitet) mer populärt och Sverige får fler sub-

elitidrottare, detta gör att denna grupp blir mer intressant att studera då inte finns lika mycket 

forskning på denna grupp som på elitidrottare och breddidrottare. För framtida forskning 

skulle författarna tycka det vore bra med en liknande studie men då enbart med en idrott för 

att lättare kunna applicera studien efteråt till exempelvis ett förbund. Författarna ser också att 

det vore intressant att göra studie där även olika tränare blir intervjuade för att få ett större 

helhetsperspektiv. Om det i framtiden finns tillräckligt med forskning om detta ämne skulle 

det vara intressant att göra en studie som handlar om hur tränarna skulle kunna förebygga 

karriäravslut hos sub-elitidrottare.   

 

Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka sub-elitidrottares upplevelse av motivation under 

karriären samt vid karriäravslutet. Syftet ämnade även att undersöka vilka faktorer sub-

elitidrottarna upplevde influerade deras beslut att avsluta sin idrottskarriär.  

Resultatet visade på att deltagarna i studien upplevde inre och yttre motivation under 

karriären. I större utsträckning upplevde deltagarna inre motivation, detta då deltagarna 

tillfredsställde SDT´s tre psykologiska grundbehov. Exempelvis upplevde deltagarna 

autonomi när de fick vara med och bidra till planeringen av träning och tävling. Resultatet 

visade även på att deltagarna upplevde i stor utsträckning yttre motivation vid deras 

karriäravslut. Detta gjordes då deltagarna inte uppfyllde SDT´s tre psykologiska grundbehov 

som de gjorde under karriären. Exempelvis upplevde deltagarna att deras tränare blev mer 

auktoritär och deltagarna fick inte vara med och bestämma lika mycket som tidigare. Tre av 

deltagarna upplevde dock fortfarande en inre motivation under deras karriäravslut men 

tvingades att sluta då deltagarna drog på sig en allvarlig skada eller att de fick ekonomiska 



problem. Sista delen av studiens syfte var att ta reda på olika faktorer som influerade deras 

beslut att avsluta sin karriär. Resultatet visade sig att det fanns ett antal olika faktorer som 

deltagarna upplevde influerade deras beslut om att avsluta sin karriär. Några faktorer som var 

bidragande var ökat krav från tränare och sämre samhörighet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1 Hur gammal är du? 

2 Vilken sysselsättning har du just nu? 

3 Vilken var din idrott/idrotter? 

4 När började du idrotta? 

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

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

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

 

Idrottsmiljö 

1 Hur upplevde du din träningsmiljö i din klubb och träningsgrupp?  - 

.2 Hur såg ditt förhållande ut med din tränare? 

.3 Hur såg ditt förhållande ut med dina träningskamrater? 

4 Fanns det några andra viktiga personer, som påverkade ditt idrottande? 

.5 Hur såg det ut i din träningsgrupp, hade ni saker gemensamt? Hur fungerade det? 

 

Motivationsfaktorer 

1 Vad var det som motiverade dig att utöva idrotten? Vad var det som va roligt? 

2 Hade du stöd från familjen, och vad tycke dom om ditt idrottsatsande? 

3. hade du stöd från dina vänner och vad tycke dom om ditt idrottssatsande? 

4. Fanns det några andra personer som stöttade dig, och vad tycke dom om ditt 

idrottssatsande? 

5 kände du av uppskattning av din tränare? 

6 kände du av uppskattning av dina träningskamrater? 

7 fanns det några andra personer omkring dig som du fick uppskattning ifrån? 

8 Fick du mest positiv, konstruktiv eller negativ feedback, från tränare andra 

personer? 

9 Kände du att du hade egen kontroll över dina val? 

10 vad upplevde du som positiva samt negativa inom idrotten? 

11 upplevde du något annat positiva och negativa relaterat till idrotten? 

 

 



Målorientering 

1 Vad är en bra idrottsprestation enligt dig? 

2 När kände du dig nöjd med en idrottsprestation? 

3 När du spelade, vad gjorde att du kände dig framgångsrik? 

4 Diskuterade du din målsättning med din tränare innan säsongen? 

5 Vad tycker du är viktigast, resultat eller ansträngning? 

Är vinst något som är viktigt för dig? 

Är utveckling viktigt för dig – ge exempel att man kommer 5: a och aldrig presterad 

bättre, är man nöjd eller inte? 

6 vad hade du för målsättning? 

7 hur upplevde du din kompetens i relation till andra i träningsgruppen? 

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

9 Upplevde du dig någon gång pressad under din idrottskarriär? 

 

 Yttre faktorer 

1 Vad tyckte du om träningsmängden? 

2 Hur långt avstånd hade du till träningshallen? 

3 Hur tog du dig till träningen? 

4 Hade du andra intressen utanför idrotten? 

5 Var du med i någon annan föreningsverksamhet? 

6 Hur mycket tid lade du på skolarbete/arbete? 

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

 

Avslutning 

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

2 Finns det något som skulle kunna ha gjort så att du fortsätta idrotta? 

3 Vilka förändringar skulle man kunna göra i föreningen? 

4 Några saker utanför idrotten som skulle behövts vara annorlunda? 

5 Skulle någon person kunnat få dig att fortsätta idrotta i någon förening? 

6 Övriga synpunkter relaterat till idrottsligt avslut? 

 

 

 

 



Bilaga 2 - Samtyckesdokument 

 

Samtycke till behandling av personuppgifter 

Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter. 

Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter 

innebär. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Samtycket begärs in av Magnus Pohjolainen och Mathias Palmqvist och är 

personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom ramen för 

samtycket. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om sub-elitidrottare samt att få kunskap 

om varför man väljer att sluta idrotta. 

 

Hur kommer personuppgifterna att behandlas? 

Alla personuppgifter som vi får in kommer behandlas konfidentiellt och kommer att 

bevaras endast för oss som håller på med denna C-uppsats, alla namn kommer att 

omformuleras när dom används i arbetet på grund av att vi vill skydda deltagarnas 

identitet. All information kommer att sparas på ett USB minne som är krypterat och 

efter studien är klar kommer alla personuppgifter raderas. 

 

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 

Personuppgifterna kommer behandlas fram tills studien är klar, och efter det kommer 

allt raderas. Vi kommer inte ge vidare någon som helst information till någon annan 

utan det är endast Magnus och Mathias som kommer att ha tillgång till uppgifterna. 

 

Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina 

personuppgifter, detta sker utan några som helst konsekvenser. Återkallande av 

samtycke sker genom ett telefonsamtal eller mejl till Magnus eller Mathias. 

 

 



 

Samtycke till behandling av personuppgifter 

 

Undertecknad samtycker till att… 

 

Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och 

är införstådd med hur mina personuppgifter kan komma att behandlas. 

 

Datum: _____________________________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter 

 

Magnus Pohjolainen telefon: 0793478737, E-post: magnus.poh@hotmail.com 

 

Mathias Palmqvist telefon: 0766339943, E-post: Palma_p932@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Matris 

 

 

Matris 1 

Kategori underkategori Koder Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet  

 

 

 

                        

Autonomi  

Egna beslut   Egna val över mål 

och träning (18) 

Jag bestämde själv 

över träning (11) 

Hade egen vilja 

över mina mål  (7) 

  

                                     

Prestation Jag kände mig stolt 

när jag gjorde mitt 

bästa (19) 

Det viktigaste är att 

jag har gjort mitt 

bästa(19)   

 Egen 

kompetens 

Resultat Det viktiga är vinst 

och priser(16) 

När jag har vunnit, 

då är jag nöjd med 

mig själv(16) 

Inre 

motivation 

Under 

karriär(120) 

 Beröm Jag känner mig 

kompetent(34) 

Jag fick 

uppskattning av 

min tränare(15) 

min familj 

berömde mig(13) 

jag fick beröm av 

mina 

träningskamrater(6) 

  Vänner Jag umgicks med 

mina vänner(7) 

Jag hade bra 

vänner(7) 

 Samhörighet Träningsgrupp Vi hade bra 

sammanhållning i 

träningsgruppen(16) 

Vi var ett bra gäng 

som tränade 

tillsammans (16) 

  familj Jag har en nära 

familj(10) 

Jag hade bra 

kontakt med min 

familj (10) 

 

 

 

 

 

 



Matris 2 

Kategori  Underkategori  koder Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet 

 Autonomi  Egen vilja Jag fick mindre 

valmöjligheter(3)  

Jag fick inte 

vara med och 

bestämma lika 

mycket(3)  

Inre 

motivation 

Karriär 

avslut(19) 

Egen 

kompetens  

Krav  Mer och högre krav (9) Min tränare 

ställde mera 

krav på mig(5) 

jag ställde 

högre krav på 

mig själv(4) 

     

     

 Samhörighet  Träningsgrupp   

   Sämre 

gruppsammanhållning(7) 

Vår grupp är 

inte lika 

sammansvetsad 

längre(7)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matris 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier  Underkategorier  koder Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet 

 Tränare Påverkan Min tränare 

påverkade 

mig(25) 

min tränare 

hade en positiv 

påverkan på 

mig(18) Min 

tränare hade en 

dålig påverkan 

på mig(7) 

 Träningsgrupp  

 

 

Sammanhållning Min 

träningsgrupp 

påverkade 

mig(23) 

Min 

träningsgrupp 

hjälpte mig att 

utvecklas(16) 

träningsgruppen 

hade dålig 

gemenskap(7) 

Yttre 

motivation 

under 

karriär(76) 

Familj  Stöd Min familj 

påverkar 

mig(8) 

Min familj 

stöttar mig(8)  

 Resultat  Vinst/förlust  Resultat 

påverkar 

mig(20) 

Resultat gav 

mig 

motivation(16) 

förlust 

påverkade min 

motivation(4) 

     

     

     



Matris 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier  Underkategorier koder Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet 

 Träningsgrupp Gemenskap Det blev  sämre 

sammanhållning 

(15) 

Alla som ja 

började med 

har slutat(10) 

Nytt intag av 

spelare gjorde 

träningsmiljön 

sämre(5)  

Yttre 

motivation 

karriär 

avslut(38) 

Tränare  Konflikt  Jag fick dåligt 

kontakt med 

min tränare (17) 

Min tränare 

struntade i 

mig(3) Min 

tränare 

slutade(9) Min 

tränare satsade 

inte på mig(5) 

 Pengar  Ekonomiska 

problem  

Jag kunde inte 

försörja mig (2) 

Jag tjänade 

inte pengar på 

idrotten(2) 

 Familj 

 

  

Starta familj Jag mötte min 

partner (4) 

Jag träffade 

min partner 

(4)  

     

     

     



Matris 5 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier  Underkategorier koder Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet 

 Tidsbrist  Tid 

 

Jag hann inte 

med livet (14) 

Idrotten tog 

för mycket 

tid(14)  

 Pengar  Jobb Jag kunde inte 

försörja mig 

(2) 

Jag tjänade för 

lite pengar på 

idrotten (2)  

Utomstående 

faktorer till 

karriäravslut(27) 

Skador  Skada  Skadorna satte 

stopp för mitt 

idrottande 

(11) 

Jag skadade 

mig så ja 

kunde inte 

fortsätta (11) 
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