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Sammanfattning	
	
Nyckelorden	 i	 denna	 studie	 är:	 ”recreational	 orienteering”,	 hälsa,	motivation,	 friluftsliv	
och	självbestämmandeteorin.	
	
Den	 enskilde	 individens	 syn	 på	 idrott	 ändras	 över	 tid	 och	 idag	 har	 oorganiserade	 och	
individuella	 fysiska	 aktiviteter	 som	 till	 exempel	 löpning,	 cykling	 och	 gymträning	 blivit	
alltmer	populära.	I	Internationella	Orienteringsförbundets	årliga	medlemsenkät	framkom	
det	 från	medlemsförbundet	 att	 de	 såg	ett	 stort	 antal	 vuxna	utövare	 som	ägnade	 sig	 åt	
orientering	 som	 motionsform	 men	 som	 inte	 var	 anslutna	 till	 en	 klubbverksamhet,	 så	
kallade	”recreational	orienteers”.		
	
Syftet	med	denna	studie	var	att	utveckla	förståelse	och	kunskap	för	vad	det	är	som	lockar	
”recreational	orienteers”,	att	utöva	orientering.	

	
Studien	 genomfördes	 med	 kvalitativ	 metod,	 med	 frågeformulär,	 vid	 tre	
motionsorienteringar	som	genomfördes	i	en	kommun	i	Värmland,	och	djupintervjuer	vid	
efterföljande	tillfällen.	
	
Resultatet	av	 studien	visar	att	det	 fanns	 fyra	 framträdande	 faktorer	 som	var	avgörande	
för	”recreational	orienteers”	att	utöva	orientering.	Dessa	var	att	de	utövade	orientering	
för	att	de	mådde	bra	av	det,	att	de	gjorde	det	utifrån	sin	egna	vilja,	att	de	ville	utveckla	
sina	färdigheter	och	att	de	vistades	i	naturen.		
	
Denna	studie	har	ökat	förståelsen	för	vad	det	är	som	lockar	”recreational	orienteers”	till	
att	 utöva	 orientering.	 Genom	 att	 skapa	 förutsättningar	 för	 dessa	 individer	 så	 kan	
Internationella	Orienteringsförbundet	främja	den	globala	tillväxten	av	orientering	och	öka	
attraktionskraften	för	orientering	globalt.	

	 	



	

Abstract	
	
The	key	words	in	this	study	is:	recreational	orienteering,	health,	motivation,	outdoor	life	
and	self-determination	theory.	
	
The	 individual's	 view	 of	 sport	 has	 changed	 over	 time	 and	 today,	 unorganized	 and	
individual	 physical	 activities	 such	 as	 running,	 cycling	 and	working	 out	 in	 the	 gym	 have	
become	 increasingly	 popular.	 In	 the	 annual	membership	 survey	 from	 the	 International	
Orienteering	Federation,	it	appeared	from	the	member	federations	that	they	saw	a	large	
number	 of	 adults	 practicing	 orienteering	 without	 being	 members	 of	 a	 club,	 so-called	
“recreational	orienteers”.	

	
The	purpose	of	this	study	was	to	develop	understanding	and	knowledge	of	what	attracts	
"recreational	orienteers"	to	practice	orienteering.	
	
The	 study	 was	 conducted	 with	 a	 qualitative	 method,	 with	 questionnaire,	 at	 three	
occasions	 of	 orienteering	 that	 were	 conducted	 in	 a	 municipality	 in	 Värmland,	 and	
interviews	on	subsequent	occasions.	

	
The	result	of	the	study	shows	that	there	were	four	prominent	factors	that	were	crucial	for	
recreational	 orienteers	 to	 practice	 orienteering.	 These	 were	 that	 they	 practiced	
orienteering	because	it	made	them	feel	good,	that	they	did	it	of	their	own	will,	that	they	
wanted	to	develop	their	skills,	and	that	they	wanted	to	spend	time	in	nature.	
	
This	study	has	increased	the	understanding	of	what	attracts	"recreational	orienteers"	to	
orienteering.	 By	 creating	 these	 conditions	 for	 these	 individuals,	 the	 International	
Orienteering	Federation	can	promote	the	global	growth	of	orienteering	and	increase	the	
attractiveness	of	orienteering	globally.	
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1. Inledning	
	
Människor	har	i	alla	tider	varit	fysiskt	aktiva,	allt	från	den	faraoniska	Egyptens	idrottsliga	
former	som	till	exempel	(fot)löpning	till	gladiatorspel,	skolidrott,	de	olympiska	spelen	och	
föreningsidrotten.	I	England	på	1700-talet	växte	idrottsverksamheter	fram	med	inslag	av	
tävlingsmoment.	Dominerande	 idrotter	har	varit	de	 som	har	 lagt	 sin	 tonvikt	 vid,	 styrka,	
makt,	 snabbhet,	 tävling	 och	 resultat,	 så	 kallade	 styrke-	 och	 prestationsidrotter.	 Olika	
idrotter	ger	olika	erfarenheter	och	upplevelser	och	avger	olika	sociala	mönster	vilket	gör	
att	olika	idrotter	har	påverkan	på	och	attraherar	olika	individer	(Coakley,	2014;	Lindroth,	
2011).	
	
Individer	gör	 inte	 livslånga	val	avseende	 involvering	 i	 idrott	utan	detta	kan	variera	över	
tid.	 Individers	 syn	 på	 idrott	 ändras	 hela	 tiden	 och	 i	 dagens	 samhälle	 har	 informella,	
oorganiserade	 och	 individuella	 fysiska	 aktiviteter	 som	 löpning,	 cykling	 och	 gymträning	
blivit	 alltmer	 populära	 (Coakley,	 2014;	 Deelen,	 Ettema	 &	 Kamphuis,	 2018).	 Andelen	
individer	 som	 deltar	 i	 idrott,	 men	 som	 står	 utanför	 den	 traditionella	
föreningsverksamheten,	 har	 ökat	 de	 senaste	 åren	 (Borgers,	 Pilgaard,	 Vanreusel,	 &	
Scheerders,	2018).	Deelen,	m.fl.	(2018)	menar	att	individers	idrottsutövande	har	visat	sig	i	
allt	 större	 utsträckning	 påverkas	 av	 motivation,	 anledning	 till	 deltagande	 eller	 vad	 en	
individ	 förväntas	 uppnå	 med	 sitt	 utövande.	 Motivation	 handlar	 om	 de	 inre	 och	 yttre	
krafter	 som	 initierar,	 ger	 kraft	 åt,	 styr	 och	 upprätthåller	 beteenden	 hos	 individer	
(Hassmén,	Hassmén	&	Plate,	2003).	Coakley	(2014)	menar	att	många	individer	har	insett	
att	det	 finns	andra	sätt	att	utöva	 idrott	 som	mer	överensstämmer	med	 individens	egna	
värderingar	 och	 intressen.	 Det	 handlar	 om	 individens	 egenmakt	 och	 att	 uppleva	
utmaningar.	 Dessa	 förändringar	 i	 idrottsdeltagandet	 kan	 ses	 som	 en	 institutionell	
förändring,	 som	 är	 relaterad	 till	 kulturella	 och	 samhälleliga	 förändringar	 och	 ändrade	
värderingar,	vanor	och	attityder	hos	 idrottsutövare	(Coakley,	2014;	Deelen,	m.fl.,	2018).	
Engström	(2010)	skriver	att	aktiviteter	utanför	föreningar	har	ökat	markant	i	popularitet.	
Alltså	lockas	individer	idag	till	idrottsutövande	utifrån	sina	egna	värderingar	och	vad	som	
motiverar	dem	till	att	vara	fysiskt	aktiva,	hälsa,	upplevelse	etc.		

	
Ottosson	 (1992)	 skrev	 för	 snart	 30	 år	 sedan	 att	 det	 som	 orienterare	 finns	 olika	
anledningar	 till	 att	 utöva	 sporten,	 tävling	 och	 prestation,	 stimulerande	 upplevelser,	
sociala	 aspekter,	 intresse	 för	 hälsa	 och	 natur.	 Ovan	 gäller	 för	 de	 som	 redan	 hittat	 och	
lockats	av	sporten,	och	där	majoriteten	är	föreningsanslutna.	Men	vad	är	det	som	lockar	
individer	 att	 utöva	 orientering	 utan	 att	 vara	 med	 i	 en	 organiserad	 verksamhet?	 I	
Internationella	 Orienteringsförbundets	 medlemsenkät	 2017	 (Internationella	
Orienteringsförbundet,	Opublicerat)	framkom	det	från	medlemsförbunden	att	de	såg	ett	
stort	 antal	 vuxna	 utövare	 som	 ägnade	 sig	 åt	 orientering	 som	 motionsform,	
friluftsaktivitet,	men	som	inte	var		anslutna	till	en	organiserad	verksamhet.	Dessa	kallades	
för	 ”recreational	 orienteers”	 och	 ansågs	 i	 många	 länder	 som	 mycket	 viktigt	 för	
orienteringssporten.	Utifrån	detta	väcktes	frågor	hos	mig:	
	
”Vad	är	det	som	lockar	dessa	individer,	”recreational	orienteers”,	att	utöva	orientering?”,	
”Vad	 är	 det	 som	 motiverar	 dem?”,	 ”Vilken	 arena	 befinner	 de	 sig	 helst	 inom?”,	 ”Vilka	
eventuella	mål	har	de	kring	sitt	utövande?”.	Helt	enkelt	”Vad	är	det	som	triggar	dem?”.			
	
Med	 resultatet	 från	 medlemsenkäten,	 att	 försöka	 främja	 och	 utveckla	
orienteringssporten	 internationellt,	 och	 även	 som	 styrande	 organ	 över	
orienteringssporten,	 så	 ansåg	 Internationella	 Orienteringsförbundet	 att	 en	 studie	 kring	
”Recreational	Orienteering”	behövde	genomföras.	
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Syftet	med	 studien	 är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 vad	 det	 är	 som	 lockar	 olika	 individer	 att	
utöva	 orientering	 och	 genom	 denna	 förståelse	 kunna	 främja	 den	 globala	 tillväxten	 av	
orientering	och	för	att	öka	attraktionskraften	för	orientering	globalt.	Det	handlar	om	att	
erbjuda	 dessa	 utövare,	 ”recreational	 orienteers”,	 det	 som	 de	 efterfrågar.	 Således	 finns	
det	en	huvudfråga	som	denna	studie	ska	svara	på:	”Vad	är	det	som	lockar	”recreational	
orienteers”	att	utöva	orientering?”	 	
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2. Litteraturgenomgång	
	
2.1	Centrala	begrepp	
Då	andelen	som	anser	sig	vara	”recreational	orienteers”	inte	är	föreningsanslutna	så	görs	
ett	 antagande	 i	 denna	 studie	 om	 att	 det	 är	 något	 annat	 än	 tävlingsmomentet,	
prestationen	 eller	 sociala	 aspekter	 som	 driver	 dem,	 då	 dessa	 delar	 oftast	 kan	 fås	 i	 en	
förening.	Därav	kommer	dessa	begrepp	inte	förklaras	mer	utförligt	i	detta	kapitel.	
	
2.1.1	Rekreationsidrott	
Enligt	Pasic	och	Kucak	(2018)	så	kan	rekreationssport,	”recreational	sport”,	definieras	som	
en	 sportaktivitet	 som	underhåller	 utövaren	 så	 att	 hen	återvänder	 till	 aktiviteten	 för	 att	
den	 var	 rolig	 och	 avslappnande.	 Rekreationsidrott	 har	 enligt	 Engström	 (2010)	 en	 stor	
betydelse	 som	 nöje	 och	 avkoppling	 i	 form	 av	 egna	 upplevelser	 i	 samband	 med	
fritidssysselsättningar.	Kvist	(2017)	menar	att	sådana	här	aktiviteter	handlar	om	att	de	ska	
upplevas,	med	både	kropp	och	knopp.	Rekreationsaktiviteter	tar	sin	utgångspunkt	i	själva	
upplevelsen.	 Det	 centrala	 för	 dessa	 aktiviteter	 är	 att	 de	 ska	 uppfattas	 som	 roligt	 och	
lustfyllt,	 att	 det	 är	 här	 och	 nu	 som	 gäller,	 aktiviteten	 har	 ingen	 bestämd	 form	och	 kan	
avslutas	närhelst	som	utövaren	vill	(Engström,	2010).		
	
2.1.1.1	”Recreational	Orienteering”	
Utifrån	de	inkomna	svar	från	Internationella	Orienteringsförbundets	medlemsenkät	2017	
(Internationella	 Orienteringsförbundet,	 Opublicerat)	 avseende	 ”recreational	 orienteers”	
så	genomfördes	under	2018	en	workshop	inom	förbundet	som	syftade	till	att	få	fram	en	
definition	av	”Recreational	Orienteering”:		
	
”Recreational	Orienteering”	 innebär	att	deltagande	och	/	eller	tävling	sker	på	dina	egna	
villkor.		
Men	dina	egna	villkor	avses:	Närhelst	individen	vill	inom	aktivitetsperioden.	Hur	du	vill,	det	
vill	säga	gå,	jogga,	springa,	cykla,	etc.	
	
I	 tillägg	 till	 detta	 så	 poängterades	 att	med	 orientering	 avses	 att	 utövaren	 använder	 en	
karta	och	att	utövaren	har	ett	mål	att	besöka	minst	en	viss	plats	eller	ett	mål.		
	
2.1.2	Hälsa		
En	del	orienterare	verkar	utöva	sporten	av	intresset	för	hälsa	vilket	Ottosson	visade	i	sin	
studie	(1992).	Hälsa	kan	definieras	på	olika	sätt	och	varierar	från	individ	till	individ.	World	
Health	 Organisation	 (2009)	 definierar	 hälsa	 utifrån	 ett	 tillstånd	 av	 fullständigt	 fysiskt,	
mentalt	 och	 socialt	 välbefinnande	och	 inte	 endast	 frånvaro	 av	 sjukdom	och	handikapp.	
Vidares	 skriver	 World	 Health	 Organisation	 (2009)	 att	 hälsa	 skapas	 av	 individer	 i	 deras	
vardagsliv	och	genom	att	de	tar	hand	om	sig	själv	och	andra,	genom	att	fatta	beslut	och	
ha	kontroll	över	sina	livsförhållanden	och	genom	att	säkerställa	att	samhället	man	verkar	i	
skapar	 förutsättningar	 som	 möjliggör	 hälsa	 för	 alla.	 Hälsa	 kan	 definieras	 utifrån	 två	
utgångspunkter	enligt	filosofen	Lennart	Nordenfelt,	det	biologiska	och	det	holistiska,	där	
båda	måste	 tas	 i	 beaktande	 (Winroth	&	 Rydqvist,	 2008).	 Det	 biologiska	 utgår	 från	 den	
medicinska	vetenskapen	medan	det	holistiska	utgår	från	ett	helhetsperspektiv,	både	det	
fysiska	och	det	psykiska	påverkar	en	individs	hälsa	(Winroth	&	Rydqvist,	2008).	
	
Winroth	 och	 Rydqvist	 (2008)	menar	 att	 hälsa	 är	 att	må	 bra	 och	 att	 ha	 tillräckligt	med	
resurser	för	att	klara	av	vardagens	krav	och	för	att	kunna	förverkliga	sina	personliga	mål.		
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2.1.3	Motivation		
Motivation	är	en	drivkraft	som	leder	till	handling	(Edler,	Sjöström,	Gustafsson	&	Claeson,	
2015).	Motivation	är	också	en	 strävan	hos	 individer	 att	 leva	ett	 så	meningsfullt	 liv	 som	
möjligt	 (Granbom,	 1998).	 Enligt	 Gjerde	 (2015)	 handlar	 motivation	 om	 det	 som	 ”rör”	
individer	 till	 handling.	 Faskunger	 (2013)	menar	 att	motivation	 kan	 beskrivas	 som	 själva	
drivkraften	till	att	utföra	en	handling,	det	är	det	som	får	individer	att	göra	det	vi	vill.	
	
Individers	 idrottsutövande	 påverkas	 av	 vilken	 motivation	 individer	 har	 till	 att	 delta	
(Deelen,	m.fl.,	2018).	Hassmén	m.fl.	(2003)	menar	att	motivation	är	en	dynamisk	process,	
ett	 samspel	 mellan	 individens	 egenskaper,	 färdigheter,	 upplevelser,	 förväntningar,	
värderingar	och	situationer,	som	hela	tiden	förändras.	Enligt	Weinberg	och	Gould	(2015)	
kan	 motivation	 delas	 upp	 i	 två	 komponenter,	 riktning	 och	 intensitet	 av	 ansträngning.	
Riktning	 av	 ansträngning	 handlar	 om	 hur	 en	 individ	 närmar	 sig	 eller	 intresserar	 sig	 för	
något,	medan	intensitet	av	ansträngning	avser	graden	av	delaktighet	(Weinberg	&	Gould,	
2015).	Carlsson,	 Fallby,	Hinic,	 Lindwall,	Rydberg	och	Wetterstrand	 (1999)	menar	att	om	
individens	enskilda	motiv	 för	 att	 vara	 fysiskt	 aktiv	 tillfredsställs	 så	 kommer	det	 att	höja	
både	deltagandet	och	ansträngningen	hos	den	enskilde	individen.		

	
2.1.4	Nöjdhet	och	deltagande	
Stimulerande	 upplevelser	 verkar	 vara	 något	 som	 lockar	 orienterare	 (Ottosson,	 1992).	
Många	individer	söker	 idag	upplevelser	 i	sitt	 idrottsutövande	som	överensstämmer	med	
individens	egna	värderingar	och	 intressen.	Tonvikt	 ligger	på	 frihet,	äkthet,	att	 få	uttryck	
sig	 själv,	njutning,	holistisk	hälsa,	 support	 för	andra	och	 respekt	 för	miljön.	Fokus	 ligger	
mot	 personlig	 egenmakt	 och	 kring	 en	 tanke	 om	 att	 kroppen	 ska	 vårdas	 och	 åtnjutas	 i	
strävan	mot	att	uppleva	utmaningar	 snarare	än	 träning	och	underordnad	 för	att	uppnå	
konkurrenskraftig	framgång.	Det	handlar	om	idrotter	som	utövas	utifrån	individens	egna	
njutning	och	deltagande	(Coakley,	2014).	
	
Om	 individens	 enskilda	motiv	 för	 att	 vara	 fysiskt	 aktiv	 tillfredsställs	 så	 kommer	 det	 att	
höja	både	deltagandet	och	ansträngningen	hos	 individen.	Det	 finns	olika	motiv,	 så	 som	
glädje	 i	 aktiviteten,	 lärande	 och	 ökad	 färdighet,	 social	 samvaro,	 tävlingsmoment,	
individens	 enskilda	 hälsa	 och	 yttre	 belöningar,	 som	 framkommit	 i	 undersökningar	 som	
avgörande	faktorer	(Carlsson	m.fl.,	1999).	
	
2.1.5	Friluftsliv	
Engström	(2010)	skriver	att	aktiviteter	som	utförs	i	form	av	friluftslivsaktiviteter	är	starkt	
knutna	 till	naturupplevelser	och	utevistelser.	För	svenskarna	har	skog	och	natur	en	stor	
inverkan	och	är	nödvändig	 för	 livskvaliteten	 (Ottosson	&	Ottosson,	2007).	 I	 sina	 studier	
finner	 Engström	 (2010)	 att	 ”naturmöte”,	 upplevelser	 av	 olika	 slag,	 så	 som	 att	 åka	
långfärdsskridskor,	 åka	 längdskidor,	 åka	 utförsåkning,	 cykelturer,	 tälta,	 segla,	
fjällsemestra,	har	blivit	alltmer	populärt.	Det	centrala	i	dessa	former	av	aktiviteter	är	att	
de	 ska	 ske	utomhus,	helst	 i	 skog	och	mark,	där	 individen	 samtidigt	med	sin	 förflyttning	
kan	 observera	 och	 iaktta	 naturens	 skiftningar,	 väder-	 och	 vindförhållanden.	 Aktiviteten	
blir	 mer	 en	 upplevelse	 av	 sin	 närmiljö	 än	 ett	 träningspass	 (Engström,	 2010).	 Enligt	
Backman	 (2010)	 innebär	 friluftsliv	 att	 man	 använder	 naturen	 för	 rekreation	 och	
avkoppling.	
	
En	 del	 orienterare	 verkar	 utöva	 sporten	 av	 intresset	 till	 naturen	 (Ottosson,	 1992).	 Att	
vistas	i	naturen	verkar	ge	kraft	och	skänka	lugn	hos	individer	(Ottosson,	2006).		
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3. Tidigare	forskning	
	
Ottosson	(1997)	genomförde	en	analys	på	data	från	svenska	orienteringsförbundet.	Data	
från	medlemslistor,	slumpmässigt	utvalda	klubbar	och	från	en	central	databas	användes.	
Ett	 frågeformulär	 med	 frågor	 som	 täckte	 olika	 frågor.	 Svarsfrekvensen	 var	 82	 %.	
Analysens	 avsikt	 var	 att	 undersöka	 och	 identifiera	 olika	 dimensioner	 av	 motivation	
avseende	deltagande	 inom	orientering	som	olika	 individer	hade.	Resultatet	visar	att	det	
finns	 olika	 anledningar	 och	 dimensioner	 som	 påverkar	 individernas	 deltagande.	 Tävling	
och	 prestation,	 stimulerande	 upplevelser,	 sociala	 aspekter,	 intresse	 för	 hälsa	 och	 natur	
var	anledningar	som	angavs	(Ottosson,	1997).		
	
I	en	studie	av	Celestino	och	Pereira	(2012)	där	20	stycken	 individer	 i	åldern	25	till	70	år	
som	 utövade	 orienteering	 men	 som	 inte	 var	 anslutna	 till	 en	 orienteringsverksamhet	
tillfrågades	 varför	 de	 utövade	 sporten	 framkom	 det	 att	 de	 främsta	 orsakerna,	 utifrån	
frekvens	 i	svaren,	var	att	sporten	utövas	 i	naturen	och	att	både	det	fysiska	och	mentala	
fick	 arbeta.	 Det	 framkom	 även	 i	 studien	 att	 den	 personliga	 utvecklingen	 och	 sportens	
tillgängligheten	var	en	viktig	orsak.		
	
I	en	studie	av	Deelen	m.fl.	(2018)	undersöktes	dels	hur	olika	individers	inställning	till	fysisk	
aktivitet	 skiljer	 sig	 åt	 utifrån	 självbestämmande	 motivation	 och	 mål	 samt	
sociodemografiska	och	sportrelaterade	egenskaper,	och	hur	kombinationen	av	motivation	
och	mål	förbinder	sig	till	individens	deltagande	i	olika	idrottsliga	miljöer.	Cirka	60	%	av	de	
tillfrågade	 utövade	 sin	 huvudsakliga	 idrott,	 minst	 två	 gånger	 i	 veckan.	 Procentandelen	
ökade	 till	 68	 %	 om	 all	 typ	 av	 idrottsaktiviteter	 inkluderades.	 Individuella	 idrotter	 var	
populärast,	19	%	utövade	individuell	träning	på	gym,	cirka	13	%	löpning,	och	nästan	12	%	
utövade	 olika	 cykeldiscipliner.	 Majoriteten	 av	 deltagarna	 i	 studien,	 55	 %	 svarade	 att	
oorganiserade	informella,	främst	offentliga,	miljöer	var	deras	idrottsarena.		
	
Borgers,	m.fl.	(2018)	studie	av	sammanställd	data	från	1979	fram	till	2009	i	Danmark	och	
Belgien	 gällande	 olika	 individers	 idrottsdeltagande	 utifrån	 klubbtillhörighet	 visade	 att	
andelen	 utövare	 som	 stod	 utanför	 föreningar	 har	 ökat	med	 19	%	medan	 ökningen	 för	
föreningsverksamma	var	11%.	Att	inte	vara	medlem	i	en	förening	visade	sig	tilltala	vuxna	i	
större	utsträckning	än	barn.	Bland	de	som	var	aktiva	på	egen	hand,	men	utan	klubb	visade	
sig	 i	 större	 utsträckning	 utöva	 idrott	 utifrån	 hälsorelaterade	 skäl	 oftare	 än	
prestationsförbättring.	 Borgers,	 m.fl.	 (2018)	menar	 att	 beteenden	 bland	 idrottsutövare	
skulle	kunna	betraktas	som	ett	val	eller	som	ett	uttryck	för	 individuella	motiv,	attityder,	
inställningar	 eller	 förmågor	 som	 leder	 till	 deltagande	 i	 ett	 specifikt	 organisatoriskt	
sammanhang.		

	
Statistiska	Centralbyrån	genomförde	under	perioden	november	2011	till	 januari	2012	en	
undersökning	 på	 uppdrag	 av	 Riksidrottsförbundet	 avseende	 svenskarnas	motionsvanor.	
Undersökningen	genomfördes	i	form	av	en	postenkät	som	skickades	ut	till	5	002	personer	
i	 åldrarna	 7	 till	 70	 år,	 svarsfrekvensen	 uppgick	 till	 48,6	 procent.	 Av	 undersökningen	
framkom	 att	 nästan	 hälften,	 42	 %	 av	 alla	 svenskar	 i	 åldrarna	 7-70	 år	 säger	 sig	 vara	 i	
medlem	i	minst	en	idrottsförening	medan	individer	mellan	7	till	14	år	i	högre	utsträckning	
är	 medlemmar	 än	 övriga	 åldersgrupper.	 Ett	 stort	 tapp	 sker	 i	 åldern	 15-19	 och	 20-29,	
sedan	 sker	 en	 succesiv	 ökning	 upp	 till	 49	 år	 då	 det	 återigen	 minskar.	 Motiven	 till	 att	
motionera	varierar,	men	de	två	vanligaste	anledningarna	är	för	att	hålla	sig	i	form,	66	%	
och	för	att	det	är	roligt,	52	%	(Riksidrottsförbundet,	2011).		
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Engström	(2010)	redogör	i	sin	uppföljningsstudie	av	ca	2000	kvinnor	och	män	från	15	års	
ålder	 till	 53	 års	 ålder	 för	 dessa	 individers	 delaktighet	 i	 och	 smak	 för	 olika	 typer	 av	
kroppsövningskulturer.	Med	 kroppsövningskultur	 avsågs	 en	 socialt	 formad	 verksamhet,	
en	särskild	arrangerad	fysisk	aktivitet	som	inte	ingår	i	förvärvsarbete	eller	i	dagliga	sysslor	
i	 övrigt.	 Utifrån	 sina	 studier,	 över	 tid,	 så	 menar	 Engström	 (2010)	 att	 det	 inte	 bara	 är	
individens	 egna	 drivkraft,	 strukturella	 villkor,	 sociala	 och	 ekonomiska	 förhållanden	 som	
spelar	 in,	utan	även	vilka	handlingar	och	värderingar	 som	erbjuds	som	meningsbärande	
inom	kroppsövningskulturen.		

	
Syftet	 med	 Backmans	 (2010)	 avhandling	 var	 att	 undersöka	 de	 pedagogiska	 och	
sociologiska	 förhållandena	som	 ligger	 till	 grund	 för	undervisning	 i	 friluftsliv	 inom	ämnet	
Idrott	och	Hälsa	i	den	svenska	grundskolan.	Analys	skedde	av	intervjuer	med	idrottslärare,	
med	 de	 som	 utbildar	 idrottslärare	 samt	 av	 läroplaner.	 Backman	 (2010)	 gjorde	 även	 en	
redogörelse	 av	 begreppet	 friluftsliv,	 hur	 det	 växt	 fram,	 vad	 som	 tolkas	 in	 i	 begreppet	
utifrån	 olika	 kulturer.	 I	 den	 svenska	 grundskolan	 beskrivs	 ämnet	 friluftsliv	 som	 att	 det	
borde	ske	i	en	naturlig	miljö	som	är	bortom	civilisationen.	Detta	innebär	risker	och	kräver	
tid,	 teknisk	 utrustning,	 ekonomisk	 utrustning	 och	 samarbete	med	 övriga	 lärare.	 Istället	
blir	 friluftsliv	 olika	 typer	 av	 utomhusaktiviteter	 som	 idrottsläraren	 är	 bekant	 med.	
Beckman	 (2010)	menar	 att	 värden	 som	miljömedvetenhet,	 hållbar	 utveckling	 och	 olika	
kulturella	 perspektiv	 på	 landskapet	 borde	 till.	När	 allemansrätten	 kom	 till	 i	 Sverige	 och	
dess	 motsvarigheter	 i	 de	 övriga	 nordiska	 länderna	 så	 blev	 detta	 en	 viktig	 aspekt	 för	
utvecklingen	 av	 människors	 relation	 till	 naturen.	 Backman	 (2010)	 menar	 att	 den	
begreppsmässiga	 förståelsen	 av	 friluftsliv	 uppmärksammar	 aspekter	 av	 rekreation	 och	
erfarenheter,	snarare	än	till	aspekter	av	lärande	och	utbildning.		

	
3.1	Studiens	bidrag	
Orienteringssporten	 har	 en	 historia	 av	 att	 utövas	 i	 skog	 och	 mark,	 långt	 från	
uppmärksamhet	 från	 allmänheten.	 Men	 intresset	 för	 att	 utöva	 orientering	 som	
fritidsaktivitet,	 utan	 att	 vara	 medlem	 i	 en	 förening,	 har	 ökat	 stadigt	 de	 sista	 åren	
(Internationella	 Orienteringsförbundet,	 opublicerat).	 Vad	 det	 beror	 på	 har	 inte	
undersökts	 mer	 djupgående.	 Genom	 att	 genomföra	 denna	 studie	 så	 kan	
orienteringssporten	 förhoppningsvis	 få	 svar	 på	 vad	 det	 är	 som	 lockar	 dessa	 utövare,	
”recreational	orienteers”,	 till	 orienteringen	och	genom	detta	 kunna	öka	 tillgängligheten	
för	dem.	
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4. Syfte	och	frågeställningar		
	
Denna	studie	syftar	till	att	utveckla	förståelse	för	och	kunskap	om	vad	det	är	som	lockar	
olika	individer,	”recreational	orienteers”,	att	utöva	orientering.	
	
Utifrån	ovan	syfte	så	har	denna	studie	följande	huvudfrågor;	
- Vad	är	det	som	motiverar	”recreational	orienteers”	att	utöva	orientering?	
- Vilken	arena	befinner	sig	”recreational	orienteers”	helst	inom?	
- Vilka	mål	har	”recreational	orienteers”	med	sitt	utövande?	
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5. Teoretisk	referensram	
	
5.1	Självbestämmandeteorin	
Denna	teori	har	sin	utgångspunkt	i	att	individer	har	en	naturlig	drivkraft	att	utforska	och	
bemästra	sin	omgivande	miljö	(Deci	&	Ryan,	2004).	Deci	och	Ryan	(2004)	menar	att	varje	
individ	mår	 bäst	 av	 att	 själv	 bestämma	 så	mycket	 som	möjligt.	 Vidare	menar	 Deci	 och	
Ryan	 (2014)	 att	 alla	 individer	 har	 tre	 grundläggande	 psykologiska	 behov	 som	 behöver	
uppfyllas,	 kompetens,	 självstyre	 och	 samhörighet.	 Med	 kompetens	 avses	 att	 individen	
känner	sig	tillräcklig	och	klarar	av	en	uppgift.	Självstyre	handlar	om	att	individen	anser	att	
hen	 har	 valmöjligheter,	 att	 upplevelsen	 är	 att	 hen	 agerar	 utifrån	 sin	 egen	 vilja.	 I	
samhörighet	 innefattas	 att	 individen	 upplever	 att	 personer	 som	 finns	 i	 hens	 direkta	
närhet	är	stödjande	och	respekterar	individen	(Deci	&	Ryan,	2004).		
	
Deci	 och	 Ryan	 (2004)	 delar	 upp	 motivation	 i	 tre	 olika	 delar,	 amotivation,	 inre	
motivationen	och	yttre	motivationen.	Amotivation	definieras	som	en	bristande	intention	
att	 vilja	 genomföra	 en	 aktivitet.	 Då	 en	 individ	 inte	 värderar	 en	 aktivitet	 som	 viktig,	 att	
individen	inte	känner	sig	kompetent	nog	att	klara	den	eller	tron	på	att	det	inte	ska	ge	ett	
önskvärt	resultat	uppstår	amotivation.	Inre	motivation	beskrivs	som	den	drivkraft	som	får	
en	 individ	 att	 utföra	 en	 aktivitet	 av	 fri	 vilja	 och	 den	 inre	 tillfredsställelse	 som	 främjar	
egenintresse,	 upplevd	utveckling	och	 glädje	 (Deci	&	Ryan,	 2004).	 Individer	med	en	 inre	
motivation	strävar	efter	att	nå	sina	mål	genom	att	bli	kompetenta	och	självbestämmande.	
Dessa	individer	gillar	tävling	som	aktivitet	och	upplevelse,	men	fokuserar	på	att	ha	roligt	
och	strävar	efter	att	utveckla	sina	egna	färdigheter	efter	sin	egna	förmåga	(Weinberg	&	
Gould,	 2015).	 Aktiviteter	 ses	 som	 intressanta	 och	 roliga,	 utan	 påverkan	 från	 yttre	
faktorer.	 Yttre	 motivation	 beskrivs	 som	 en	 drivkraft	 för	 att	 uppnå	 ett	 visst	 mål,	
tillfredsställa	ett	behov,	att	undvika	ett	straff	eller	att	belönas	för	att	utföra	arbetet.	Det	
kan	 handla	 om	belöning	 så	 som	 lön	 eller	 kommunikativ	 feedback	 (Deci	&	 Ryan,	 2004).	
Yttre	motivation	kommer	från	andra	personer	genom	positiva	och	negativa	förstärkningar	
(Weinberg	 &	 Gould,	 2015).	 Weinberg	 och	 Gould	 (2015)	 menar	 att	 de	 som	 deltar	 i	
idrottsaktiviteter	för	kärlek	till	sporten	eller	de	som	deltar	av	stolthet,	anses	ha	en	intern	
motivation.		

	
5.2	Motivationskontinuum	
Utifrån	 ett	motivationskontinuum,	 se	 Figur	 1	 nedan,	 kan	 en	 individs	 tre	 grundläggande	
psykologiska	 behov	 åskådliggöras	 teoretiskt	 (Deci	 &	 Ryan,	 2004;	 Weinberg	 &	 Gould,	
2015).	Här	återfinns	de	tre	delarna	amotivation,	yttre	motivation	och	inre	motivation.		
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Amotivation	 Yttre	motivation	 Inre	motivation	

Figur	1.	Motivationskontinuum	(Deci	&	Ryan	2000;	Weinberg	&	Gould,	2015).	
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Amotivation	 innebär	 avsaknad	 av	 både	 yttre	 och	 inre	 motivation,	 yttre	 motivation	
innebär	 att	 individen	 får	 sin	 motivation	 från	 andra,	 i	 form	 av	 belöningar	 av	 olika	 slag	
(Weinberg	&	Gould,	2015).	Yttre	motivation	kan	delas	upp	i	externt	reglerad,	introjicerad,	
identifierad	 och	 integrerad	motivation,	 där	 externt	 reglerad	motivation	 handlar	 om	 att	
motivation	helt	 styrs	utifrån	yttre	påverkan	 så	 som	pris	eller	 tvång	 (Deci	&	Ryan,	2000;	
Weinberg	 %	 Gould,	 2015).	 Introjicerad	 motivation	 avser	 att	 yttre	 belöningar	 /	
bestraffningar	styr	motivationen,	individen	känner	skam	eller	skuld	om	aktivitet	ej	utförs	
(Deci	&	Ryan,	2000;	Weinberg	&	Gould,	2015).	 	 Identifierad	motivation	 innebär	att	 inre	
belöningar	/	bestraffningar	styr	 fast	med	yttre	motivation	som	del	och	slutligen	 innebär	
integrerad	motivation	att	vald	aktivitet	är	självbestämd	men	inte	glädjefull	(Deci	&	Ryan,	
2000;	 Weinberg	 &	 Gould,	 2015).	 Den	 inre	 motivation	 handlar	 om	 att	 individen	 drivs	
utifrån	 egna	 val	 och	 glädje	 i	 sina	 val	 och	 aktivitet.	 Olika	 individer	 motiveras	 av	 olika	
faktorer	(Weinberg	&	Gould,	2015).	

	
5.3	Teorins	koppling	till	studien	
Vilken	motivation	 individer	har	 inför	olika	aktiviteter	 i	sin	vardag	spelar	roll	 för	grunden	
till	deras	utövande.	En	del	individer	drivs	utifrån	yttre	motivation	som	kommer	från	andra	
individers	feedback	eller	i	form	av	lön	eller	belöningar.	Andra	drivs	utifrån	inre	motivation	
som	 kommer	 från	 individens	 egna	 drivkraft	 att	 utvecklas	 utifrån	 sig	 själva	 eller	 glädje	 i	
aktiviteten		(Deci	&	Ryan,	2004;	Weinberg	&	Gould,	2015).	Denna	studie	avser	att	skapa	
förståelse	kring	vad	som	lockar	men	även	motiverar	”recreational	orienteers”	till	att	utöva	
orientering.	 Genom	 att	 använda	 ovan	 teoretiska	 referensram	 så	 kan	 faktorer	 som	 är	
avgörande	för	”recreational	orienteers”	för	att	utöva	orientering	förhoppningsvis	fås	fram	
genom	min	studie.	
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6. Metod	
	
6.1	Design	
Kvalitativa	 metoder	 inriktar	 sig	 på	 att	 bättre	 förstå	 den	 miljö	 och	 det	 samhälle	 som	
individer	 lever	 i	 och	 hur	 individer	 och	 grupper	 är	 uppbyggd,	 fungerar	 och	 påverkas	 av	
varandra	och	omgivande	 faktorer	 (Hassmén	&	Hassmén,	2008).	Vidare	 skriver	Hassmén	
och	Hassmén	(2008)	att	utgångspunkten	för	kvalitativa	metoder	är	att	de	ska	används	för	
att	genom	tolkning	syfta	till	förståelse	för	individers	varande.	Trost	(2007)	menar	att	när	
en	studie	syftar	till	att	försöka	förstå	individers	sätt	att	resonera,	reagera	eller	att	urskilja	
till	exempel	handlingsmönster	så	handlar	det	om	en	kvalitativ	metod.	Då	syftet	med	min	
studie	 är	 att	 skapa	 förståelse	 och	 kunskap	 kring	 vad	 det	 är	 som	 lockar	 individer,	
”recreational	 orienteers”,	 att	 utöva	orientering	 så	 landade	mitt	metodval	 i	 att	 använda	
kvalitativ	 metod.	 Frågeformuläret	 syfte	 var	 att	 fungera	 som	 ett	 extra	 stöd	 för	 de	
efterkommande	 djupintervjuerna.	 Djupintervjuerna	 genomfördes	 för	 att	 fördjupa	
kunskapen	hos	ett	mindre	urval.	

	
När	frågor	används	där	syftet	är	att	få	fram	en	persons	egna	tankar	eller	känslor	kring	ett	
ämne	används	ordet	respondent	(Hassmén	&	Hassmén,	2008).	Jag	kommer	vidare	 i	min	
studie	att	använda	mig	av	detta	begrepp.	
	
6.2	Urval	
Då	 denna	 studie	 handlar	 om	 att	 utveckla	 förståelse	 och	 kunskap	 kring	 vad	 det	 är	 som	
lockar	olika	 individer,	”recreational	orienteers”,	till	att	utöva	orientering	så	valde	 jag	att	
genomföra	min	 studie	 i	 samband	med	 tre	motionsorienteringar	 som	 genomfördes	 i	 en	
kommun	i	Värmland.	Vid	dessa	tillfällen	deltog	orienterare	men	även	utövare	som	inte	är	
medlemmar	i	en	förening,	det	vill	säga,	”recreational	orienteers”.		

	
Antalet	 intervjupersoner	beror	på	undersökningens	syfte	(Hassmén	&	Hassmén,	2008).	 I	
min	studie	ingick	27	stycken	vuxna	individer	i	åldrarna	mellan	36	till	44	år.	Det	var	13	män	
och	14	kvinnor	 som	deltog	 i	 frågeformuläret.	Det	var	många	som	vid	 respektive	 tillfälle	
tackade	nej	till	att	svara	på	frågeformuläret,	totalt	handlade	det	om	20		personer.	Detta	
bidrog	till	att	min	urvalsgrupp	till	frågeformuläret	blev	något	begränsat.	I	djupintervjuerna	
deltog	sex	av	ovanstående	individer,	tre	män	och	tre	kvinnor.		
	
Det	absolut	avgörande	för	urvalet	var	att	alla	deltagarna	i	studien	skulle	uppfylla	kriteriet	
”recreational	orienteers”,	det	vill	säga,	vuxna	individer	som	ägnade	sig	åt	orientering	som	
motionsform,	friluftsaktivitet,	men	som	inte	var	ansluta	till	en	organiserad	verksamhet,	en	
förening.	 Respondenterna	 skulle	 också	 vara	 slumpmässigt,	 icke-förutbestämt	 valda	
individer.		

	
6.3	Mätinstrument	
För	denna	studie	användes	frågeformulär	(se	bilaga	3),	motivationskontinuum	(se	bilaga	
4)	och	intervjuguide	(se	bilaga	5).	När	frågeformulär	används	så	ges	ett	mer	övergripande	
och	brett	mönster	till	ämnet	(Hassmén	&	Hassmén,	2008).	Mitt	frågeformulär	(se	bilaga	3)	
bestod	av	sex	stycken	öppna	frågor	med	öppna	svarsalternativ	av	kvalitativ	karaktär	som	
alla	 tog	 sin	utgångspunkt	 från	 individens	egna	uppfattning	och	motivation	 för	att	utöva	
orientering.	Frågeformulärets	syfte	var	att	vara	ett	extra	stöd	för	djupintervjuerna,	för	att	
få	in	generella	uppfattningar	från	en	större	urvalsgrupp.	I	samband	med	frågeformuläret	
fick	 respondenterna	 även	 fylla	 i	 ett	 motivationskontinuum	 (se	 bilaga	 4),	 där	 de	 skulle	
markera	på	motivationskontinuumet	vilken	typ	av	motivation	som	gjorde	att	de	utövade	
orientering.		



	 11	

	
Hassmén	 och	 Hassmén	 (2008)	 skriver	 att	 när	 en	 kvalitativ	 studie	 genomförs	 är	 det	 av	
intresse	att	finna	individer	som	kan	ge	så	informationsrik	och	djup	data	som	möjligt.	Den	
intervjuguide	(se	bilaga	5)	som	togs	fram	bestod	av	fem	öppna	frågor	som	utgick	från	de	
teman,	 verktyg,	 arena	 och	 friluftsaktivitet,	 som	 framkommit	 från	 svaren	 från	
frågeformulären	och	som	mer	djupgående	information	ville	fås	om.	Genom	att	använda	
sig	av	öppna	frågor	kan	mer	nyanserade	svar	fås	genom	att	respondenten	svarar	fritt	med	
egna	ord	utifrån	sina	egna	erfarenheter	och	förutsättningar	(Hassmén	&	Hassmén,	2008).	
Mitt	 syfte	 med	 att	 använda	 mig	 av	 öppna	 frågor	 var	 att	 sätta	 individens	 val	 av	
fritidsaktiviteter	 i	 ett	 djupare	 sammanhang.	 Detta	 för	 att	 försöka	 finna	 om	 det	 fanns	
några	 specifika	 faktorer	 som	gjort	att	dessa	 individer	valt	 just	orientering.	På	detta	 sätt	
kunde	 en	 djupare	 förståelse	 fås	 från	 ett	 fåtal	 individer	 i	 gruppen.	 Respondenterna	 fick	
svara	med	egna	ord	och	 formulering.	Kvale	 (1997)	skriver	att	en	 intervjuguide	syftar	 till	
att	ge	respondenterna	stor	frihet	och	tid	att	utveckla	sina	svar.		

	
6.4	Genomförande	
Studien	genomfördes	med	både	frågeformulär,	motivationskontinuum	och	djupintervjuer	
(se	 bilaga	 3,	 bilaga	 4	 och	 bilaga	 5).	 Frågeformuläret	 delades	 ut	 under	 tre	 olika	
träningstillfällen,	 så	 kallade	 motionsorienteringar,	 som	 genomfördes	 i	 en	 kommun	 i	
Värmland.	Jag	frågade	personer	efter	målgång	om	de	var	 intresserade	av	att	delta	 i	min	
studie.	De	som	var	det,	fick	först	information	om	studien	(se	bilaga	1),	sedan	fick	de	fylla	i	
en	samtyckesblankett	(se	bilaga	2).	Efter	detta	fick	var	och	en	av	dem	i	lugn	och	ro	svara	
på	 frågorna	 i	 frågeformuläret	 (se	bilaga	3)	och	fylla	 i	motivationskontinuumet	 (se	bilaga	
4).	Jag	fanns	hela	tiden	i	närheten	så	att	respondenterna	kunde	fråga	mig	vid	eventuella	
frågor	eller	funderingar.		

	
Frågeformuläret	 var	 uppbyggd	 med	 öppna	 frågor	 (se	 bilaga	 3),	 där	 utrymme	 gavs	 till	
respektive	 respondent	 att	 kunna	 ge	 mer	 djupgående	 svar	 på	 respektive	 fråga.	
Respondenterna	ombads	även	att	sätta	ut	ett	kryss	på	motivationskontinuumet	(se	bilaga	
4).	 Krysset	 skulle	 motsvara	 vilken	 motivation	 som	 de	 ansåg	 låg	 till	 grund	 för	 att	 de	
utövade	 orientering.	 Sist	 i	 frågeformuläret	 kunde	 respondenterna	 kryssa	 i	 om	 de	
samtyckte	 till	 att	 svara	på	ytterligare	 frågor	 i	 samband	med	studien.	De	 som	kryssade	 i	
fick	 även	 fylla	 i	 sin	 mailadress	 så	 att	 jag	 kunde	 upprätta	 en	 kontakt	 med	 dem	 vid	 ett	
senare	tillfälle.	Jag	informerade	dem	om	att	 intervjuerna	skulle	komma	att	äga	rum	i	de	
närmaste	veckorna	efter	att	de	fyllt	i	frågeformuläret.	
	
Djupintervjuer	 genomfördes	 med	 sex	 av	 individerna	 som	 svarade	 på	 frågeformuläret.	
Respondenterna	 var	 i	 åldrarna	 från	 36	 år	 till	 43	 år.	 Dessa	 individer	 var	 slumpmässigt	
utvalda	då	de	själva	angett	i	frågeformuläret	om	de	var	villiga	att	ställa	upp	på	att	svara	
på	ytterligare	frågor	under	en	intervju.	Djupintervjuernas	genomföranden	utformades	på	
olika	 sätt.	 Respondenterna	 fick	 själva	 bestämma	 när	 intervjuerna	 skulle	 genomföras,	
detta	för	att	de	skulle	vara	så	bekväma	som	möjligt	i	situationen.	Jag	delgav	dem	i	förväg	
den	ungefärliga	tid	som	jag	trodde	att	intervjuerna	skulle	komma	att	ta,	även	detta	för	att	
de	själva	ska	kunna	planera	och	avsätta	tid	utan	stress	och	andra	störmoment.		
	
Vid	 en	 intervju	 är	 de	 första	 minuterna	 avgörande	 då	 respondenten	 vill	 skapa	 sig	 en	
uppfattning	om	intervjuaren	innan	hen	talar	fritt	och	delger	sina	egna	uppfattningar	och	
erfarenheter	 (Brinkmann	 &	 Kvale,	 2009).	 Vid	 intervjutillfällena	 gav	 jag,	 återigen,	
respektive	 respondent	 en	 kort	 presentation	 kring	 studiens	 syfte	 och	 vad	material	 från	
intervjuerna	skulle	användas	till.	 Jag	 informerade	dem	även	om	att	 intervjun	var	 frivillig	
och	att	de	när	som	helst	kunde	avsluta	den.	Respondenterna	blev	också	informerade	om	
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att	intervjuerna	spelades	in	och	tillfrågades	om	detta	var	OK.	Innan	intervjun	påbörjades	
så	 frågade	 jag	dem	även	om	de	hade	några	ytterligare	 frågor	eller	 funderingar	 innan	vi	
startade	intervjun.	
	
Fyra	stycken	av	djupintervjuerna	genomfördes	 face-to-face,	en	genomfördes	via	 telefon	
och	en	genomfördes	via	Facetime.	Respektive	djupintervju	var	ungefär	20	minuter	lång.		
	
Om	 intervjuer	 genomförs	 som	 öppna	 och	mindre	 strukturerade	 så	 är	 de	 av	 explorativ	
karaktär	(Brinkmann	&	Kvale,	2009).	Intervjuguiden	var	ett	stöd	för	mig	att	komma	in	på	
de	 teman	 som	 jag	 ville	 ha	 mer	 djupgående	 information	 kring,	 verktyg,	 arena	 och	
friluftsaktivitet,	 som	framkommit	 från	svaren	 från	 frågeformulären.	Syftet	var	att	kunna	
skapa	mig	en	djupare	bild	över	vad	det	är	som	lockar	individer	som	inte	var	klubbanslutna	
till	att	utöva	orientering.	Under	några	av	intervjuerna	ställde	jag	inte	alla	frågorna	utan	i	
någon	av	de	övriga	 frågorna	 så	 kom	 svaret	 fram.	 Svar	 till	 samtliga	 frågor	hade	 fåtts	 då	
intervjuerna	avslutades.	
	
I	resultatdelen	kommer	respondenterna	att	omnämnas	med	K1,	K2,	K3,	M1,	M2	och	M3,	
där	K	står	för	kvinna	och	M	står	för	man.	K1	är	42	år	gammal,	K2	är	41	år	gammal,	K3	är	
38	år	gammal,	M1	är	42	år	gammal,	M2	är	36	år	gammal	och	M3	är	43	år	gammal.	Alla	är	
hemmahörande	i	en	kommun	i	Värmland.	

	
Alla	djupintervjuerna	spelades	in.	Face-to-face	intervjuerna	spelades	in	med	diktafon	och	
de	 övriga	 två,	 de	 via	 telefon	 och	 Facetime,	 spelades	 in	 via	 mobiltelefon	 med	 appen	
”Röstmemon”	på	en	Iphone	7	med	flygplansläge.	Detta	för	att	 innehållet	 inte	ska	kunna	
lagras	på	fel	ställe.	
	
6.5	Databearbetning	
Resultatet	 från	 frågeformuläret	 sammanställdes	 utifrån	 respektive	 fråga.	 Då	 många	 av	
frågorna	var	öppna	frågor	där	respondenterna	fick	beskriva	med	egna	ord	så	gick	det	inte	
att	göra	en	traditionsenlig	sammanställning	i	form	av	tabeller	utifrån	svaren,	utan	det	som	
eftersöktes	 var	 generella	 uppfattningar	 och	 upplevelser	 för	 att	 på	 så	 sätt	 kunna	 se	
eventuella	teman	och	mönster	(Hassmén	&	Hassmén,	2008).	
	
Transkribering	 av	 alla	 intervjuerna	 skedde	 genom	 att	 jag	 lyssnade	 igenom	 alla	
intervjuerna	 och	 sammanställde	 dem	 i	 ett	 Word-dokument	 utifrån	 respektive	
djupintervju.	 Detta	 är	 den	 första	 delen	 i	 analysprocessen	 enligt	 Hassmén	 och	Hassmén	
(2008).	Det	framkomna	resultatet	analyserades	för	att	på	så	sätt	få	fram	vad	det	är	som	
lockar	”recreational	orienteers”,	att	utöva	orientering.	Då	frågorna,	även	här,	vara	öppna	
frågor	där	respondenterna	själva	fick	beskriva	med	egna	ord	vad	som	lockade	dem	till	att	
utöva	orientering	 så	gick	det	 inte	att	 göra	en	 traditionsenlig	 sammanställning	 i	 form	av	
tabeller	utifrån	 svaren.	 I	min	 analys	 av	data	 från	djupintervjuerna	eftersöktes	 generella	
uppfattningar	 och	 upplevelser	 och	 letade	 jag	 efter	 återkommande	 teman	 och	 /	 eller	
mönster	mellan	djupintervjusvaren	som	skulle	var	viktiga	för	att	skapa	en	förståelse	kring	
varför	”recreational	orienteers”	lockas	till	orienteringssporten.	

	
6.6	Reliabilitet	och	validitet	
I	 kvalitativa	 studier	 menar	 Hassmén	 och	 Hassmén	 (2008)	 att	 reliabilitet	 avser	
tillförlitlighet,	 pålitlighet	 och	 upprepbarhet.	 Kvale	 och	 Brinkmann	 (2014)	 skriver	 att	
studiens	reliabilitet	kan	påverkas	av	intervjupersonens	teknik	när	denne	intervjuar	eller	av	
ledande	frågor.	En	viktig	del	i	min	studie	för	att	reliabiliteten	ska	bli	hög	anser	jag	är	att	ha	
öppna	frågor	och	att	inte	leda	in	respondenterna	i	någon	riktning.	Detta	innebär	också	att	
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jag	 själv,	 som	 intervjuare,	 är	 öppen	 för	 att	 lyssna	 på	 vad	 respondenterna	 verkligen	
uttrycker	och	inte	lägger	in	tolkningar	i	deras	svar.		
	
Hassmén	och	Hassmén	(2008)	skriver	att	validitet	i	kvalitativa	studier	avser	trovärdighet,	
stabilitet	i	data,	neutralitet	i	data	och	överförbarhet.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	skriver	
att	 validiteten	 under	 en	 intervju	 handlar	 om	 tillförlitlighet	 hos	 respondenternas	
rapporteringar	 i	 själva	 intervjun	 och	 kvaliteten	 på	 intervjun	 men	 även	 hur	
databearbetning	och	dataanalysering	går	 till.	För	att	uppfylla	 validiteten	 i	min	 studie	 så	
behövde	jag	säkerställa	att	det	som	avsågs	undersökas	verkligen	har	undersökts,	vad	det	
är	 som	 lockar	 ”recreational	orienteers”	 till	 att	utöva	orientering.	Studiens	metod	måste	
också	 undersöka	 det	 som	 den	 påstås	 undersöka	 (Hassmén	 &	 Hassmén,	 2008).	 Genom	
både	 frågeformulär	 och	 djupintervjuer	 så	 anser	 jag	 att	 jag	 fått	 fram,	 från	 olika	
slumpmässigt	utvalda	individer,	vad	det	är	som	lockar	”recreational	orienteers”	att	utöva	
sporten	och	genom	detta	säkerställt	studiens	validitet.		
	
Underlaget	till	 intervjufrågorna	har	arbetats	fram	tillsammans	med	representanter	 inom	
Internationella	 Orienteringsförbundet	 för	 att	 komma	 fram	 till	 de	 slutgiltiga	
intervjufrågorna.	På	detta	sätt	anser	jag	att	studiens	validitet	säkerställts,	då	de	variabler	
som	 är	 av	 intresse	 för	 att	 få	 fram	 vad	 som	 lockar	 ”recreational	 orienteers”	 att	 utöva	
orientering	kommit	med.	

	
6.7	Etiskt	förhållningssätt	
Respondenterna	blev	 informerade	om	studien	 innan	 frågeformuläret	delades	ut	 genom	
ett	Informationsbrev	(se	bilaga	1)	och	genom	en	Samtyckesblankett	(se	bilaga	2)	om	vad	
studien	syfte	var	och	vad	resultaten	från	studien	skulle	användas	till.	Genom	detta	lever	
studien	upp	till	Vetenskapsrådets	 informationskrav	och	nyttjandekrav	 (Vetenskapsrådet,	
2002;	 Vetenskapsrådet	 2017).	 Respondenterna	 informerades	 om	 att	 svaren	 från	 både	
frågeformuläret	och	djupintervjuerna	behandlades	konfidentiellt.	Information	fanns	även	
om	 att	 deltagande	 i	 frågeformuläret	 eller	 i	 en	 djupintervju	 var	 frivilligt	 och	 att	
respondenterna	 när	 som	 helst	 kunde	 avsluta	 sitt	 deltagande	 i	 studien.	 Då	 Karlstads	
universitet	är	personuppgiftsansvariga	när	uppsatsen	registrerats	i	universitetets	register	
så	har	hänsyn	 tagits	 till	GDPR.	Uppsatsen	 registrerades	och	diarienummer	erhölls	 innan	
datamaterial	 började	 samlas	 in.	 Studien	 kan	 genom	 denna	 information	 anses	 uppfylla	
både	 konfidentialitetskrav	 och	 samtyckeskrav	 som	 Vetenskapsrådet	 ställer	 på	
vetenskapliga	studier	(Vetenskapsrådet,	2002;	Vetenskapsrådet	2017).		
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7. Resultat	
I	 detta	 avsnitt	 redovisas	 de	 svar	 som	 jag	 fått	 fram,	 dels	 utifrån	 svaren	 från	
frågeformuläret	 och	 dels	 från	 mina	 djupintervjuer.	 Jag	 har	 valt	 att	 redovisa	 de	 olika	
delarna	ihop,	men	redovisar	i	varje	del	om	mina	resultat	är	hämtade	från	frågeformuläret	
eller	från	djupintervjuerna.	Jag	kommer	att	använda	mig	av	begreppet	respondenter	vid	
eventuell	generell	hänvisning	och	när	sammanfattande	svar	från	flera	av	de	som	svarade	
på	 frågeformuläret	 redovisas.	 Svar	 från	 respondenterna	 från	 djupintervjuerna	 kommer	
att	hänvisa	till	respektive	av	dem,	K1,	K2,	K3,	M1,	M2	eller	M3.		
	
Många	 av	 respondenterna	 i	 djupintervjuerna	 hänvisade	 till	 Hitta	 Ut.	 Detta	 är	 en	 enkel	
form	av	orientering	som	är	tänkt	att	passa	alla,	det	 finns	ett	antal	kontroller,	så	kallade	
checkpoints,	 utspridda	 runt	om	 i	 berörd	 stad	och	 i	 närliggande	 skogsområden	 (Svenska	
Orienteringsförbundet,	2019).	Kontrollerna	har	olika	svårighetsgrad	och	på	varje	kontroll	
sitter	en	kod	som	kan	registreras	online	för	att	sedan	kunna	se	sin	egen	utveckling	eller	
vara	med	i	utlottning	av	priser	(Svenska	Orienteringsförbundet,	2019).	

	
7.1	Rekreationsorientering	
Samtliga	 27	 respondenter	 av	 frågeformuläret,	 svarade	 att	 naturupplevelse,	
skogsupplevelse,	 utomhusmiljö,	 vattendrag	 och	 frisk	 luft	 var	 de	 främsta	 orsakerna	 som	
lockade	dem	till	att	utöva	orientering.	Upplevelsen	av	aktiviteten	var	central	hos	dem	alla.	
En	av	respondenterna	som	svarade	på	frågeformuläret	uttryckte	det	så	här:	
	

”…	naturen	ger	mig	precis	det	som	jag	behöver	för	att	jag	ska		
klara	av	att	vara	en	hel	människa…”.		

	
Respondenterna	 i	djupintervjuerna	 funderade	över	begreppet	”recreational	orienteers”.	
Spontana	reaktioner	var	att	de	inte	såg	sig	själva	som	orienterare.		
Under	K1:s	intervju	uttryckte	hon	det	som:	
	

”…	fast	orienterare	är	jag	ju	inte…	i	alla	fall	inte	en	sån	som		
orienterar	på	riktigt…”.		

	
I	 intervjun	med	K2	 funderade	hon	över	ordet	”recreational”	och	ansåg	att	det	på	något	
sätt	ändå	sammanfattade	vad	hon	höll	på	med:	
	

”…	men	det	är	ju	ett	jättefint	ord…	rekreation…	har	aldrig	tänkt		
på	det	på	det	sättet…	mer	som	lufs	eller	promenad…”.		

	
7.2	Hälsa		
16	stycken,	(59%),	av	respondenterna	av	frågeformuläret	svarade	att	det	var	för	att	röra	
på	sig	som	var	anledningen	till	att	utöva	orientering.	Men	det	var	även	att	få	kondition,	
att	 upprätthålla	 sin	motion	 och	 den	 allsidiga	 träning	 som	 utövande	 av	 orientering	 gav	
dem	som	var	anledningar	till	att	orientera.		
K2	uttryckte	under	sin	intervju:	
	

”…	att	jag	får	vara	ute	och	röra	på	mig,	det	är	lätt	att	vara	med		
då	och	då…”.	

	
En	av	respondenterna	av	frågeformuläret	svarade:	
	

”…	det	handlar	dels	om	att	hålla	mig	i	form,	men	också	att		
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ha	kul…	då	mår	jag	bra”.		
	

Under	 sina	 respektive	 intervjuer	 ansåg	 både	 M2	 och	 K3	 att	 utmaning	 för	 hjärnan	 var	
viktiga	för	dem,	M2	menade:	
	

”…	att	jag	samtidigt	som	jag	kommer	ut	får	använda		
hjärnan…”	

	
och	K3	menade:	
	

”…	orientering	är	bra	träning	för	hjärnan,	när	jag	funderar	på	vilken		
väg	jag	ska	ta	till	nästa	kontroll	så	släpper	jag	alla	vardagsproblem…”.	

	
K1uttryckte	under	sin	 intervju	att	det	som	var	mest	attraktivt	med	orientering,	och	som	
gjorde	att	hon	attraherades	av	det,	var	att	det	inte	var	en	materialsport	utan	att	vem	som	
helst	kan	vara	med.	K1	utvecklade	detta:	
	

”…tröskeln	till	att	vara	med	blir	ju	väldigt	låg,	då	man	egentligen		
inte	behöver	ha	en	massa	grejer…”.	

	
I	 intervjun	med	M2	 framkom	det	 att	 det	 som	 lockade	 honom	med	orientering	 var	 och	
som	bidrog	till	att	han	mådde	bra	var:	
	

”…	det	är	inte	mainstream,	…	det	är	inte	något	som	alla	håller	på		
med,	så	som	innebandy	eller	fotboll…	och	att	veta	det	gör	att	jag		
mår	bra…”.	

	
7.3	Motivation	
Samtliga	27	respondenter	av	frågeformuläret	uttryckte	att	deras	motivation	till	att	utöva	
orientering	 var	 att	 komma	ut	 i	 naturen,	 i	 skog	 och	mark.	 Av	 dessa	 var	 det	 16	 stycken,	
(59%),	som	ansåg	att	få	motion	och	att	röra	på	sig	var	deras	främsta	motivationsfaktor.	En	
av	respondenterna	av	frågeformuläret	uttryckte	följande:	
	

”…	att	få	träna	utomhus…	det	är	något	annat	än	att	”bara	löpa”…”.		
	
Under	M2:s	intervju	var	han	inne	på	samma	linje	och	menade:	
	

”…	det	är	bra	träning,	det	blir	ytterligare	ett	moment	till		
än	att	bara	flåsspringa…”.	

	
9	 stycken,	 (33%),	 av	 respondenterna	 av	 frågeformuläret	 ansåg	 att	 det	 som	motiverade	
dem	mest	var	att	utvecklas	avseende	orienteringsteknik.		
K1	svarade	så	här	under	sin	intervju:	
	

”…	det	roligaste	är	att	det	finns	ett	visst	tävlingsmoment	som	
	ger	motivation	och	glädje,	när	man	hittar	kontrollen…”.		

	
M3	menade	under	sin	intervju	att	det	var	motivationshöjande	att	ha	ett	mål:	
	

”…	lättare	att	komma	ut	när	jag	har	ett	mål	och	det	blir	lite		
spänning,	kommer	jag	hitta	de	svåra	kontrollerna?”.	
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Den	 sista	 delen	 av	 frågeformuläret	 åskådliggjordes	 av	 ett	 motivationskontinuum	 (se	
bilaga	 4).	 Längst	 till	 vänster	 är	 amotivation	 och	 sedan	 kommer	 de	 fyra	 delar	 som	 yttre	
motivation	kan	delas	 in	 i,	extern	 reglering,	 introjekt	 reglering,	 identifierad	 reglering	och	
integrerad	reglering.	Längst	till	höger	finns	inre	motivation.	Varje	del	hade	en	utförligare	
beskrivning	av	vad	de	betydde	(se	bilaga	4).	Varje	respondent	av	frågeformuläret	ombads	
att	 sätta	ut	ett	 kryss	på	 linjen	 för	motivationskontinuumet.	Detta	 kryss	 skulle	motsvara	
vilken	typ	motivation	som	de	ansåg	låg	till	grund	för	deras	orienteringsutövande.		

	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
Alla	respondenterna	av	frågeformuläret	satte	sin	markering	till	höger	om	yttre	motivation	
och	majoriteten	satte	sin	markering	vid	inre	motivation,	se	den	ovala	blåa	ringen	i	Figur	2	
nedan.	 18	 stycken	 av	 respondenterna	 av	 frågeformuläret,	 (67%),	 angav	här	 att	 positiva	
hälsofaktorer,	 så	 som	 kondition	 och	 välmående,	 var	 motivation	 för	 dem	 att	 utöva	
orientering.	

	
7.4	Nöjdhet	och	deltagande	
Lite	mer	än	hälften,	18	stycken,	(67%),	av	respondenterna	av	frågeformuläret	svarade	att	
det	 som	 lockade	dem	att	utöva	orientering	var	att	det	var	 roligt	och	 lagom	utmanande	
med	 orientering.	 Ungefär	 lika	 många,	 17	 stycken	 (63%)	 av	 respondenterna	 av	
frågeformuläret	svarade	att	det	som	lockade	dem	mest	var	att	komma	ut	i	skog	och	mark.	
Något	färre	än	hälften,	11	stycken,	(41%)	av	respondenterna	av	frågeformuläret	svarade	
att	det	som	lockade	dem	mest	med	orientering	var	att	lära	sig	kompassen	och	att	förstå	
kartan	bättre.	
	
Många	 av	 respondenterna	 av	 frågeformuläret,	 12	 stycken,	 (44%),	 ansåg	 att	
kontrolltagningen	var	det	absolut	roligaste	momentet.		
Under	intervjun	med	K1	uttryckte	hon	det	så	här:	
	

”…att	kontrollerna	är	en	intellektuell	utmaning	som	distraherar		
mig	från	att	se	hela	distansen	med	en	gång.”		

	
Det	framkom	under	intervjun	med	M3	att	han	ansåg:	
	

”…	att	leta	kontroller,	det	är	som	en	skattjakt…	man	märker	
	inte	att	det	är	jobbigt,	utan	har	fokus	på	att	hitta	nästa	kontroll”.		

	
K2	berättade	under	 intervjun	att	det	var	 sökandet	och	att	 finna	kontrollen	som	var	det	
roligast:	
	

Amotivation	 Inre	motivation	Yttre	motivation	

Figur	2:	Respondenternas	svar	avseende	vilken	typ	av	motivation	som	driver	dem	till	att	utöva	orientering.	
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”…	att	hitta	kontrollen,	ja	stolpen	då.	Glädjen	är	enorm	då.		
Den	känslan	är	oslagbar!”.		

	
M2	menade	i	sin	intervju	att:	
	

”…	det	är	en	enorm	tillfredställelse	när	man	hittar	rätt	på	kartan		
och	får	bocka	av	en	stolpe,	eller	ja	kontroll…”.		

	
Under	 intervjun	 med	 K2	 reflekterade	 hon	 över	 sitt	 orienteringsdeltagande	 på	 följande	
sätt:	
	

”…	om	det	skulle	finnas	möjlighet	till	fler	banor	i	närmiljön		
så	skulle	jag	orientera	oftare…	nu	blir	det	på	motionsorienteringen		
och	Hitta	Ut…	men	Hitta	Ut	är	svårare	för	då	måste	man	själv		
uppskatta	hur	långt	det	blir…”.		

	
M2	reflekterade	under	sin	 intervju	att	utövandet	av	orientering	var	under	en	begränsad	
tid:	
	

”…	det	blir	ju	under	den	period	som	Hitta	Ut	pågår,	så	på	våren	
	och	sommaren	är	det...	annars	ingenting…”.	

	
9	stycken,	(33%),	av	respondenterna	av	frågeformuläret	svarade	att	det	viktigaste	var	den	
kamratskap	och	gemenskap	som	upplevdes	i	samband	med	utövandet.	
	
7.5	Friluftsliv	
Samtliga	 respondenter	 av	 frågeformuläret	 svarade	 att	 skogen	 var	 den	 arena	 som	 de	
utövade	 orientering	 på.	 Av	 dessa	 menade	 21	 stycken,	 (78%),	 att	 detta	 var	 den	 enda	
arenan	som	de	tänkte	på	i	samband	med	orientering.	
	
M3	svarade	under	sin	intervju	att	han	inte	ens	visste	om	att	orientering	kunde	utövas	på	
andra	ställen	än	i	skogen:	
	

”…	för	mig	har	orientering	alltid	varit	en	skogssport,		
men	det	vore	kul	att	springa	i	stan	eller	i	en	park…	
	har	aldrig	tänkt	på	det…	”.		

	
Under	djupintervjuerna	berördes	begreppet	”arena”	ytterligare.	K1	menade	att:	
	

”…	kanske	vore	det	kul	att	testa	orientering	i	parkmiljö	eller		
stadsmiljö…	men	inomhus?...	nej,	jag	orienterar	för	att	få	vara		
utomhus”.		

	
K3	berättade	 i	 sin	 intervju	att	hon	hade	en	klar	uppfattning	om	vilken	arena	som	gäller	
när	det	kommer	till	att	utöva	orientering:	
	

”…	skogen	är	den	arena	som	jag	orienterar	inom	som	en	del	i		
rehabilitering	för	ett	bättre	mående…	och	naturen	är	en	del	i		
detta…”.	

	
I	intervjun	med	M1	framkom	att	han	menade:	
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”…	förmodligen	skulle	jag	inte	vilja	utöva	orientering	i	parkmiljö		
eller	inomhus	eftersom	den	främsta	anledningen	till	att	jag		
orienterar	är	att	komma	ut	i	skog	och	mark…”.	

	
Majoriteten	 av	 respondenterna	 i	 djupintervjuerna	 utövade	 också	 andra	 typer	 av	
friluftsaktiviteter,	så	som	vandring,	paddling,	cykling,	skidåkning,	fiske	och	ridning.		
	
7.6	Sammanfattande	analys	
Det	blev	tydligt	i	resultatet	att	det	fanns	fyra	faktorer	som	var	utmärkande	för	vad	det	är	
som	lockar	”recreational	orienteers”	till	att	utöva	orientering.	Den	första	faktorn	var	att	
respondenterna	utövade	orientering	för	att	de	ville	må	bra	och	få	bättre	kondition	för	att	
ha	en	god	hälsa.	Den	andra	faktorn	handlade	om	att	respondenterna	själva	valt	utifrån	sig	
själva	 att	 utöva	 orientering,	 det	 var	 ingen	 annan	 som	 styrde	 dem.	 Den	 tredje	 faktorn	
handlade	 om	 att	 respondenterna	 menade	 att	 de	 kunde	 utöva	 orientering	 utifrån	 sina	
egna	förutsättningar	och	utifrån	den	nivå	som	de	befann	sig	på	och	successivt	utmana	sig	
själva.	 Den	 fjärde	 och	 sista	 faktorn	 handlade	 om	 skogen	 som	 arena	 för	 att	 utöva	
orientering,	där	 respondenterna	menade	att	naturen	var	avgörande	 för	att	valet	 föll	på	
att	 utöva	 orientering.	 Dessa	 fyra	 faktorerna	 var	 tydligt	 framträdande	 i	 svaren	 från	
respondenterna,	 både	 från	 frågeformuläret	 och	 från	 intervjuerna.	 Jag	 kommer	 i	 mitt	
diskussionskapitel	att	för	Må	bra-kraft,	Inre	kraft,	Utvecklingskraft	och	Naturkraft.	 	
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8. Diskussion	
	
8.1	Resultatdiskussion	
För	 att	 höja	 antalet	 utövare	 i	 en	 idrott	 så	 behövs	 mer	 inblick	 i	 och	 kunskap	 om	
beteendemönster	 och	 inställningar	 hos	 potentiella	 utövare	 (Deelen	 m.fl.,	 2018).	 Mina	
resultat	visar	på	att	det	 finns	många	olika	 faktorer	 som	 lockar	”recreational	orienteers”	
att	 utöva.	 Det	 måste	 till	 en	 ökad	 förståelse	 till	 varför	 dessa	 utövare	 valt	 att	 utöva	
orientering	som	motionsform.		
	
Resultatdiskussionen	 kommer	 att	 följa	 de	 fyra	 kraft-områden	 som	 jag	 redogjorde	 för	 i	
resultatkapitlets	 sammanfattande	 analys.	Må	 bra-kraft,	 Inre	 kraft,	Utvecklingskraft	 och	
Naturkraft.		

	
8.1.1	Må	bra-kraft	
Coakley	 (2014)	 menar	 att	 individer	 vill	 vårda	 sin	 kropp	 och	 inte	 underordna	 sig	
resultatträning.	 Utgångspunkten	 i	 Deci	 och	 Ryans	 (2004)	 självbestämmandeteori	 är	 att	
individer	mår	 bäst	 av	 bestämma	 så	mycket	 som	möjligt	 själva	 och	 att	 individen	 har	 en	
egen	 fri	 vilja.	Det	 framkom	 tydlig	 bland	 respondenterna,	 både	av	 frågeformuläret	 och	 i	
djupintervjuerna,	att	deras	val	av	aktivitet	för	rörelse	var	självvald	och	att	de	mådde	bra	
av	 detta,	 de	 utövade	 orientering	 utifrån	 ett	 hälsoperspektiv.	 I	 ett	 svar	 från	
frågeformuläret	framkom	detta	då	hen	svarade	att	det	handlar	om	att	hålla	sig	i	form,	för	
då	mår	hen	bra.	Precis	som	Borgers,	m.fl.	(2018)	studie	över	icke	klubbanslutna	individers	
idrottsdeltagande	fick	fram	att	de	som	var	aktiva	på	egen	hand	i	större	utsträckning	var	
det	 utifrån	 hälsorelaterade	 skäl,	 så	 utövade	majoriteten	 av	 respondenterna,	 både	 från	
frågeformulär	 och	 i	 djupintervjuerna,	 orientering	 för	 att	 få	 bättre	 kondition	 eller	 att	
upprätthålla	sin	motion.	Detta	resultat	från	min	studie	avseende	”recreational	orienteers”	
uppfattning	 kring	 orientering	 som	motionsform	 för	 att	må	bra	 visar	 på	 samma	 resultat	
som	Celestino	och	Pereira	 (2012)	 fick	 fram	 som	en	av	de	 främsta	 anledningarna	 till	 att	
dessa	 individer	 utövade	 orientering.	 Hälsan	 var	 även	 en	 aspekt	 som	 fanns	 med	 i	
Ottossons	 studie	 (1997).	Utifrån	detta	 så	anser	 jag	 inte	att	 ”recreational	orienteers”	på	
något	sätt	skiljer	sig	från	andra	individer	som	utövar	olika	former	av	fysisk	aktivitet	utifrån	
hälsorelaterade	 skäl.	 Enligt	mig	 visar	 detta	 enbart	 på	 att	 orientering	 fungerar	 bra	 som	
motionsform	för	många	individer.	

	
Jag	anser	att	förbund	och	föreningar	inte	får	stirra	sig	blinda	på	sitt	medlemsantal,	utan	se	
till	sitt	bidrag	och	sin	påverkan	och	/	eller	inverkan	till	den	globala	folkhälsan	och	fortsätta	
att	 även	 i	 framtiden	 vara	 med	 och	 bidra	 till	 att	 individer	 väljer	 orientering	 som	
motionsform,	fastän	de	väljer	att	inte	vara	klubbanslutna.		

	
8.1.2	Inre	kraft	
Hassmén	och	Hassmén	(2008)	menar	att	det	finns	yttre	och	inre	motivationsfaktorer	som	
styr	 och	 upprätthåller	 en	 individs	 beteenden.	 Resultaten	 från	 min	 studie	 visar	 att	
”recreational	orienteers”	nästan	uteslutande	drivs	utifrån	inre	motivation,	vilket	bottnar	i	
att	de	trivs,	känner	glädje	och	mår	bra	av	att	utöva	orientering.	En	beskrivning	som	en	av	
respondenterna	 som	 svarade	på	 frågeformuläret	 gav,	 var	 att	 hen	 tyckte	 att	 orientering	
var	kul	och	att	hen	mådde	bra	av	det,	vilket	jag	anser	är	ett	tecken	på	att	hen	drivs	av	en	
inre	motivation	för	att	utföra	något	som	hen	mår	bra	av.	Precis	som	Deci	och	Ryan	(2000)	
och	Weinberg	och	Gould	(2015)	menar	avseende	att	 individer	drivs	av	sina	egna	val	och	
sin	 egen	 glädje,	 så	 framkom	 det	 tydligt	 från	 respondenternas	 svar	 i	 frågeformuläret	
avseende	 motivationskontinuumet	 (se	 Figur	 2)	 att	 de	 uteslutande	 drevs	 av	 att	 utöva	
orientering	utifrån	sin	egen	inre	motivation.	Jag	anser	att	detta	visar	på	att	dessa	individer	
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gör	egna	aktiva	val	när	det	kommer	till	att	utöva	en	aktivitet,	ofta	utifrån	vilken	eller	vilka	
aktiviteter	 som	 ger	 dem	 glädje.	 Vidare	 tror	 jag	 att	 så	 länge	 som	 orienteringsrörelsen	
fortsätter	att	erbjuda	dessa	utövare	olika	typer	av	aktiviteter	eller	”verktyg”	så	kommer	
de	att	fortsätta	eftersom	de	drivs	utifrån	sin	egen	vilja	och	inte	någon	annans.	Detta	anser	
jag	är	en	viktig	aspekt	för	 Internationella	Orienteringsförbundet	att	ta	hänsyn	till	utifrån	
aspekten	 att	 orienteringsrörelsen	 även	 framgent	 ska	 arbeta	 vidare	 med	 att	 erbjuda	
allmänheten	olika	sätt	att	utöva	sporten.		

	
8.1.3	Utvecklingskraft	
Deci	 och	 Ryans	 (2002)	 självbestämmandeteori,	 med	 sin	 utgångspunkt	 från	 att	 varje	
individ	mår	bäst	av	att	själv	bestämma	och	göra	sina	egna	val,	anser	jag	passar	väl	in	på	de	
individer	 som	 svarade	 på	 frågeformuläret	 och	 också	 i	 djupintervjuerna.	 Många	
respondenterna	menade	att	det	var	motiverande	att	hela	tiden	kunna	utvecklas	avseende	
sin	orienteringsteknik	och	sin	kartkännedom,	medan	andra	menade	att	kontrolltagningen	
var	 viktig.	M2	pratade	om	 tillfredställelsen	när	man	hittade	kontrollen	och	M3	menade	
att	 det	 var	motivationshöjande	 när	man	 hittade	 de	 svåra	 kontrollerna.	 Detta	 anser	 jag	
visar	 på	 att	 ”recreational	 orienteers”	 drivs	 av	 något	 annat	 än	 det	 traditionella	
tävlingsmomentet	 i	 kombination	med	 resultatfokusering	 som	 är	 så	 tydlig	 framträdande	
inom	den	 traditionella	 orienteringsrörelsen.	De	 drivs	 utifrån	 sin	 egen	 vilja	 att	 utvecklas	
och	 att	 känna	 en	 nöjdhetskänsla	 efter	 utförd	 aktivitet.	 Detta	 resultat	 från	 min	 studie	
avseende	 ”recreational	 orienteers”	 egna	 utvecklingskraft	 som	 en	 avgörande	 betydelse	
avseende	 deras	 utövande	 av	 orientering	 visar	 på	 samma	 resultat	 som	 Celestino	 och	
Pereira	 (2012)	 fick	 fram	 som	 en	 av	 de	 främsta	 anledningarna	 till	 att	 dessa	 individer	
utövade	 orientering.	 Att	 kunna	 utmana	 sig	 själv	 och	 att	 hela	 tiden	 kunna	 höja	
svårighetsnivån	 för	 att	 utveckla	 sitt	 orienteringskunnande	 utan	 att	 överhuvudtaget	 ha	
tiden	 i	 åtanke	 är	 viktigt	 för	 ”recreational	 orienteers”.	 Detta	 är	 en	 viktig	 faktor	 för	
Internationella	Orienteringsförbundet	 att	 ha	med	 sig	 då	man	 vill	 öka	 attraktionskraften	
för	 sporten	 och	 även	 att	 Förbundet	 har	med	 sig	 denna	 kunskap	 för	 att	 kunna	 utveckla	
sporten	 i	 framtiden	och	nå	ut	 till	 fler	 ”recreational	 orienteers”.	 Jag	 anser	 att	 fokus	 bör	
ligga	mot	att	tillhandahålla	orientering	på	olika	svårighetsnivåer	för	att	kunna	attrahera	så	
många	som	möjligt.	
	
8.1.4	Naturkraft	
Engström	 (2014)	 menar	 att	 upplevelser	 som	 medför	 ”naturmöten”	 har	 ökat	 under	 de	
senaste	 åren.	 I	 dagens	 alltmer	uppskruvade	och	höga	 tempo	 i	 samhället	 så	 kanske	 just	
naturmötet	 är	 en	 faktor	 som	 ökat	 antalet	 ”recreational	 orienteers”.	 Backman	 (2010)	
menar	att	 friluftsliv	 för	många	 individer	 innebär	att	de	använder	naturen	 för	 rekreation	
och	 avkoppling.	 Under	 djupintervjuerna	 framträdde	 respondenternas	 stora	 intresse	 för	
friluftsaktiviteter	 utomhus,	 så	 som	 vandring,	 paddling,	 cykling,	 skidåkning,	 fiske	 och	
ridning.	Alla	 respondenterna	menade	att	natur,	 skog	och	mark	var	en	avgörande	 faktor	
för	deras	utövande	av	orientering.	Detta	resultat	från	min	studie	avseende	”recreational	
orienteers”	 inställning	 till	 naturens	 avgörande	 betydelse	 avseende	 deras	 utövande	 av	
orientering	visar	på	samma	resultat	som	Celestino	och	Pereira	(2012)	fick	fram	som	en	av	
de	 främsta	 anledningarna	 till	 att	 dessa	 individer	 utövade	 orientering.	 Även	 i	 Ottossons	
studie	 (1997)	 fanns	 naturen	 med	 som	 en	 dimension	 som	 var	 viktig	 för	 utövandet	 av	
orientering.	Majoriteten	av	respondenterna	från	min	studie	svarade	även	de	att	naturen	
hade	 en	 stor	 inverkan	 på	 dem	 vilket	 överensstämmer	med	 vad	Ottosson	 och	Ottosson	
(2007)	 skriver	 om	 att	 skogen	 har	 en	 stor	 inverkan	 på	 svenskarna.	 Utifrån	 de	 svar	 som	
framkommit	anser	 jag	att	det	kan	visa	på	att	det	stämmer	för	”recreational	orienteers”,	
de	har	alla	valt	orientering	för	sportens	arena,	naturen.	Detta	kan	vara	ett	mönster	som	
är	 nationellt	 bundet,	 att	 svenskarna	 med	 den	 långa	 traditionen	 av	 orientering	 har	 en	
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större	vana	för	att	utöva	orientering	i	naturen.	I	andra	länder,	där	orientering	inte	har	lika	
lång	historia	och	en	annan	kultur	och	utveckling	så	tror	jag	att	svaren	förmodligen	skulle	
se	annorlunda	ut.	Jag	anser	att	det	är	viktigt	för	Internationella	Orienteringsförbundet	att	
ha	med	sig	denna	aspekt	i	sin	framtida	utveckling	av	sporten.	Det	gäller	att	attrahera	olika	
typer	av	individer	och	med	största	sannolikhet	krävs	det	olika	infallsvinklar	och	insatser	i	
olika	 länder.	 Att	 utvecklingen	och	 spridning	 av	 sporten	 skulle	 kunna	 ske	 på	 ett	 likartad	
sätt	överallt	i	världen	anser	jag	osannolikt	med	utgångspunkt	från	ovan.		

	
Utifrån	 den	 kraft	 som	 skog	 och	mark	 verkar	 ha	 på	 ”recreational	 orienteers”	 så	 är	 det	
också	viktigt	för	Internationella	Orienteringsförbundet	att	fundera	över	vilken	utveckling	
som	 orienteringssporten	 ska	 ha.	 De	 senaste	 åren	 har	 sprint	 och	 park-orientering,	 som	
oftast	 utövas	 i	 mer	 stadsliknande	 miljöer,	 fått	 mer	 utrymme	 när	 det	 kommit	 till	
världseliten	och	stora	arrangemang,	så	som	till	exempel	världscupen.	Jag	anser	att	det	är	
en	utveckling	som	gör	att	orienteringssporten	får	mer	massmedial	uppmärksamhet,	men	
om	det	skulle	visa	sig	att	fler	och	mer	vardagsarrangemang	eller	liknande	skulle	börja	ta	
samma	form	så	tror	jag	att	orientering	kan	förlora	”recreational	orienteers”.	21	stycken	i	
min	studie	har	svarat	att	det	är	naturen	som	lockar	dem	till	sporten.	K3	uttryckte	det	till	
och	med	så	starkt	att	det	var	den	enda	arenan	hon	kunde	tänka	sig	att	utöva	orientering	
på.	Denna	faktor	anser	jag	är	viktig	att	ta	hänsyn	till.	
	
8.2	Metoddiskussion		
Jag	anser	att	mitt	 val	av	kvalitativ	metod	var	 lyckad,	men	 tidskrävande	 i	 förhållande	 till	
tillgänglig	tid.	Samtidigt	var	det	ett	väldigt	bra	sätt	att	få	in	både	generella	åsikter	från	en	
större	 grupp	 individer	 från	 frågeformuläret	 och	 sedan	 mer	 djupgående	 åsikter	 från	
djupintervjuerna.		
	
Så	 här	 i	 efterhand	 så	 skulle	 jag	 valt	 att	 börjat	min	 studie	 tidigare	då	 jag	 själv	 anser	 att	
antalet	 respondenter	som	svarade	på	 frågeformuläret	 inte	blev	så	många	som	 jag	hade	
tänkt	mig.	Att	fråga	”recreational	orienteers”	vid	tre	motionsorienteringstillfällen	var	för	
lite	anser	 jag.	Men	resultatet	 från	min	studie	visade	 inte	på	någon	utmärkande	skillnad	
gentemot	de	 resultat	 som	Ottosson	 (1997)	 och	Celestino	och	Pereira	 (2012)	 fick	 fram	 i	
sina	 respektive	 studier,	 vilket	 jag	anser	visar	på	att	de	 faktorer,	 krafter	 som	 jag	valt	att	
kalla	dem,	ändå	ger	en	klar	bild	över	vad	det	är	som	lockar	”recreational	orienteers”	till	
sporten	över	tid.		
	
Enligt	 Hassmén	 och	 Hassmén	 (2008)	 är	 frågan	 om	 reliabilitet	 hur	 respondenternas	
trovärdighet	är	och	om	denna	studie	skulle	ge	samma	svar	om	den	skulle	utföras	igen	på	
exakt	 samma	 sätt.	 Jag	 anser	 att	 eftersom	 denna	 studie	 gjorts	 med	 respondenter	 som	
klassas	 som	 ”recreational	 orienteers”	 så	 uppfyller	 studien	 reliabiliteten.	 Studiens	
reliabilitet	kan	påverkas	av	intervjupersonens	teknik	när	denne	intervjuar	eller	av	ledande	
frågor	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Reliabiliteten	i	min	studie	stärks	ytterligare	i	och	med	
att	jag	använde	mig	av	öppna	frågor	och	inte	ledde	respondenterna	i	någon	riktning	utan	
de	fick	svara	fritt.	
	
Utifrån	 Hassmén	 och	 Hassmén	 (2008)	 handlar	 validitet	 i	 kvalitativa	 studier	 om	
trovärdighet,	 stabilitet	 i	 data,	 neutralitet	 i	 data	 och	 överförbarhet.	 Jag	 anser	 att	
validiteten	 på	 min	 studie	 är	 hög,	 i	 och	 med	 att	 studien	 har	 en	 intervjuguide	 och	 att	
respondenterna	 som	 svarade,	 på	 både	 frågeformuläret	 och	 djupintervjuerna,	 alla	
uppfyllde	de	kriterier	som	satts	upp	för	att	passa	syfte	och	frågeställningar.	
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Jag	anser	att	min	studie	har	följt	det	etiska	förhållningssättet	som	Vetenskapsrådet	(2017)	
anser	 att	 en	 studie	 ska	uppfylla.	Respondenterna	har	blivit	 informerade	om	studien,	 se	
bilaga	1,	samt	att	de	har	skrivit	på	en	samtyckesblankett	för	att	styrka	detta,	se	bilaga	2.	
Studien	har	genomförts	konfidentiell	och	all	 insamlad	fakta	används	endast	 i	min	studie	
(Vetenskapsrådet,	2017).	

	
Utifrån	inkomna	svar,	både	från	frågeformuläret	och	djupintervjuerna,	så	väcks	alltid	nya	
frågor	hos	mig	som	jag	skulle	vilja	haft	tid	att	utveckla	mer.	Men	jag	anser	att	min	studie	
ger	 en	 bra	 övergripande	 bild	 av	 vad	 som	 lockar	 ”recreational	 orienteers”,	 som	 är	
hemmahörande	i	Sverige,	till	att	utöva	orientering.		

	
8.3	Avslutande	kommentar		
De	 fyra	 mest	 framträdande	 faktorerna	 till	 att	 icke	 föreningsanslutna	 individer,	
”recreational	 orienteers”,	 utövade	 orientering	 var	 utifrån	 de	 fyra	 tydligt	 framträdande	
krafterna	i	svaren	från	respondenterna,	både	från	frågeformuläret	och	från	intervjuerna.	
Må	bra-kraft,	 att	de	mådde	bra	 i	det	de	gjorde,	 Inre	kraft,	 att	de	gjorde	det	utifrån	 sin	
egna	 vilja,	 Utvecklingskraft,	 att	 de	 ville	 utveckla	 sina	 färdigheter	 och	Naturkraft,	 att	 de	
vistades	i	naturen.	Resultatet	i	min	studie	visar	inte	på	någon	större	skillnad	från	Ottosson	
studie	(1997)	eller	vad	Celestino	och	Pereira	(2012)	kom	fram	till,	utan	snarare	förstärker	
att	det	är	dessa	faktorer	som	är	viktiga	för	att	locka	”recreational	orienteers”	till	att	utöva	
orientering,	idag	precis	som	tidigare.	
	
Genom	att	erbjuda	nya	sätt	att	utöva	orientering	så	skapas	nya	värden	för	olika	individer	
som	på	olika	sätt	vill	utöva	orientering.	 Idag	räknas	 inte	”recreational	orienteers”	med	 i	
den	 internationella	 orienteringsrörelsen.	 De	 är	 idag	 inte	 en	 naturlig	 del	 i	
orienteringsfamiljen.	Genom	denna	studie	så	hoppas	 jag	att	 jag	har	kunnat	bidra	 till	att	
utveckla	 förståelse	 och	 kunskap	 för	 kring	 vad	 det	 är	 som	 lockar	 individer	 som	 inte	 är	
medlemmar	i	en	förening	att	utöva	orientering.	Genom	att	skapa	förutsättningar	även	för	
dessa	individer	så	kan	Internationella	Orienteringsförbundet	med	långsiktiga	insatser	öka	
attraktionskraften	 för	 orientering	 globalt	 och	 genom	 detta	 kunna	 inkludera	 även	
”recreational	orienteers”	 i	den	globala	orienteringsfamiljen.	 I	 slutänden	handlar	det	om	
att	erbjuda	utövarna,	”recreational	orienteers”,	det	som	utövarna	efterfrågar	för	att	hen	
ska	fortsätta	och	komma	tillbaka	i	framtiden.	

	
8.4	Fortsatt	forskning	
Denna	studie	är	gjord	på	”recreational	orienteers”	som	var	bosatta	i	Sverige	och	vad	som	
motiverar	dem	till	att	utöva	orientering.	Sverige	är	ett	land	med	en	lång	historia	när	det	
kommer	 till	 orientering,	 därav	 blir	 resultatet	 avseende	 naturens	 inverkan	 och	
motionspåverkan	på	ett	visst	sätt	anser	jag.	Det	skulle	vara	intressant	att	lyfta	blicken	till	
ett	internationellt	perspektiv	och	se	vilka	likheter	eller	skillnader	som	kan	tänkas	finnas.		
	
Det	vore	även	intressant	att	göra	en	fortsättningsstudie	som	bygger	på	denna	studie	och	
utifrån	att	Internationella	Orienteringsförbundet	nu	har	fått	kunskap	om	vad	det	är	som	
lockar	 ”recreational	 orienteers”	 till	 sporten,	 framgent	 gäller	 det	 att	 skapa	 verktyg	 för	
dem.	 I	 en	 sådan	 studie	 skulle	 man	 kunna	 låta	 ”recreational	 orienteers”	 testa	 på	 olika	
orienteringsmoment,	 så	 som	 traditionell	 orientering,	 park-orientering,	 inomhus-
orientering,	cykelorientering	etc.	för	att	se	vad	som	lockar	flest.	 	
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Bilagor	
	
Bilaga	1	–	Informationsbrev	
	

Informationsbrev	

Information	om	studien:	 

Recreational	Orienteering	–	en	ny	trend	inom	den	traditionella	
orienteringssporten		

I	 internationella	 orienteringsförbundets	 medlemsenkät	 2017	 framkom	 det	 från	
medlemsförbunden	att	de	såg	ett	stort	antal	vuxna	individer	som	ägnar	sig	åt	orientering	
som	 motionsform,	 friluftsaktivitet,	 men	 som	 inte	 var	 anslutna	 till	 en	 organiserad	
verksamhet.	Dessa	kallades	för	”recreational	orienteers”	och	ansågs	i	många	länder	som	
mycket	 viktigt.	 Utifrån	 sitt	 uppdrag,	 att	 främja	 och	 utveckla	 orienteringssporten	
internationellt,	och	som	styrande	organ	över	orienteringssporten,	så	anser	Internationella	
Orienteringsförbundet	att	en	studie	kring	”Recreational	Orienteering”	behöver	göras.		

Syftet	med	studien	är	att	skapa	förståelse	kring	vad	det	är	som	lockar	olika	individer	att	
utöva	orientering	och	genom	denna	förståelse	kunna	erbjuda	olika	verktyg	för	att	främjar	
den	 globala	 tillväxten	 av	 orientering	 och	 för	 att	 öka	 attraktionskraften	 för	 orientering	
globalt.		

Personuppgifterna	 behandlas	 enligt	 ditt	 informerade	 samtycke.	Deltagande	 i	 studien	 är	
helt	frivilligt.	Du	kan	när	som	helst	återkalla	ditt	samtycke	utan	att	ange	orsak,	vilket	dock	
inte	påverkar	den	behandling	som	skett	innan	återkallandet.	Alla	uppgifter	som	kommer	
oss	till	del	behandlas	på	ett	sådant	sätt	att	inga	obehöriga	kan	ta	del	av	dem.	

Uppgifterna	 kommer	 att	 bevaras	 till	 dess	 att	 uppsatsarbetet	 godkänts	 och	 betyget	 har	
registrerats	i	Karlstads	universitets	studieregister	för	att	sedan	förstöras. 

Karlstads	 universitet	 är	 personuppgiftsansvarig.	 Enligt	 personuppgiftslagen	
(dataskyddsförordningen	från	och	med	den	25	maj	2018)	har	du	rätt	att	gratis	få	ta	del	av	
samtliga	uppgifter	om	dig	som	hanteras	och	vid	behov	 få	eventuella	 fel	 rättade.	Du	har	
även	 rätt	 att	 begära	 radering,	 begränsning	 eller	 att	 invända	 mot	 behandling	 av	
personuppgifter,	 och	 det	 finns	 möjlighet	 att	 inge	 klagomål	 till	 Datainspektionen.	
Kontaktuppgifter	till	dataskyddsombudet	på	Karlstads	universitet	är	dpo@kau.se 

Kontaktuppgifter:		

Handledare;	Gabriella	Thorell,	Dr/PhD	Sport	Science	

Student;	Jenny	Nilsson	
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Bilaga	2	–	Samtyckesblankett	

Samtyckesblankett	 
Samtycke	till	att	delta	i	studien:	 

”Recreational	Orienteering”	-	en	ny	trend	inom	den	traditionella	
orienteringssporten	

Jag	har	skriftligen	informerats	om	studien	och	samtycker	till	att	delta.	 

Jag	 är	 medveten	 om	 att	 mitt	 deltagande	 är	 helt	 frivilligt	 och	 att	 jag	 kan	 avbryta	 mitt	
deltagande	i	studien	utan	att	ange	något	skäl.	 

Vid	pappersenkät:	 

Min	 underskrift	 nedan	 betyder	 att	 jag	 väljer	 att	 delta	 i	 studien	 och	 godkänner	 att	
Karlstads	 universitet	 behandlar	 mina	 personuppgifter	 i	 enlighet	 med	 gällande	
dataskyddslagstiftning	och	lämnad	information.		

 

.................................................................................................	

Underskrift		

...................................................................................				....................................................																				

	Namnförtydligande		 	 	 						Ort	och	datum	 

	

Kontaktuppgifter:	

Handledare;	Gabriella	Thorell,	Dr/PhD	Sport	Science	

Student;	Jenny	Nilsson	
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Bilaga	3	–	Frågeformulär	
	
1. Vad	är	det	som	lockar	med	att	utöva	orientering?	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
	

	
2. Vad	är	det	roligast	med	orientering?	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
	

	
3. Vad	motiverar	dig	till	att	utöva	orientering?	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
	

	
4. Vilka	eventuella	mål	har	du	kring	ditt	utövande	av	orientering?	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
	

	
5. På	vilket	sätt	utövar	du	orientering?*	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
*Här	avses	om	några	specifika	”verktyg”,	så	som	appar	eller	liknande	används.	
	

	
6. Vilken	arena*	befinner	du	dig	helst	inom	/	på	när	du	utövar	orientering?	

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................	
*Med	arena	avses	utomhusmiljö	eller	inomhusmiljö	där	orientering	kan	utövas.	
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Bilaga	4	–	Motivationskontinuumet	
	

Motivationskontinuumet	handlar	om	hur	en	individ	beter	sig	i	samband,	med	i	detta	fall	en	fysisk	
aktivitet.		

	
Jag	ber	dig	att	markera	var	på	linjen	du	befinner	dig	då	du	utför	/	deltar	i	orientering.	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

Eventuell	kommentar:	
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................	
	
Nedan	finns	förklaring	på	de	olika	begreppen:	

	
Amotivation	–	Beteendet	utförs	med	helt	avsaknad	av	egen	motivation.	

	
Yttre	motivation	–	Beteende	utförs	på	grund	av	olika	grad	av	yttre	påtryckningar.	

	
Extern	 reglering	 –	 Beteende	utförs	 för	 att	 du	 gör	 som	du	 gör,	 antingen	 för	 att	 belönas	
eller	för	att	undvika	bestraffning.	Den	yttre	motivationen	är	som	starkast.		

	
Introjicerad	reglering	–	Beteende	utförs	av	dig	för	att	du	vill	bete	dig	på	ett	visst	sätt	för	
att	undvika	andras	ogillande	eller	för	att	få	andras	gillande.		

	
Identifierad	 reglering	 –	Beteende	utförs	av	dig	på	grund	av	personliga	 värderingar.	Det	
kan	 till	 exempel	 handla	 om	 att	 man	 vill	 lära	 sig	 någon	 ny	 kunskap	 för	 att	 på	 så	 sätt	
utveckla	sin	förmåga	inom	ett	område.	Rör	sig	alltmer	mot	den	inre	motivationen.	

	
Integrerad	reglering	–	Beteende	utförs	för	när	ditt	beteende	är	fullständigt	införlivat	i	de	
beteenden	som	tillfredsställer	dig	och	du	mår	bra.	

	
Inre	motivationen	 –	Beteende	utförs	 för	 att	din	egen	 tillfredsställelse	och	glädje.	 Ingen	
belöning	eller	bestraffning	spelar	någon	roll.	

	
	

TACK	FÖR	DIN	MEDVERKAN!	
	

Amotivation	 Yttre	motivation	
Inre	motivation	
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Bilaga	5	–	Intervjuguide	
	

1. Vilka	olika	”verktyg”	använder	du	dig	av	när	du	utövar	orientering?		
(Med	verktyg	avses	papperskarta,	HittaUt,	Stolpjakten,	kompass	etc.)	
	

2. Om	 orientering	 erbjöds	 inom	 andra	 arenor,	 så	 som	 parkmiljö	 eller	 inomhus,	
skulle	du	vara	intresserad	av	att	delta	då?	
(Motivera	gärna	ditt	svar.)	
	

3. Hur	många	gånger	per	vecka,	i	genomsnitt,	utövar	du	orientering?	
	

4. Vilka	andra	fritidsaktiviteter	utövar	du?	
	

5. Vilka	andra	friluftsaktiviteter	utövar	du?	
	


