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Sammanfattning 

Elitaktiva idrottskvinnor och män står inför ständiga beslut. Att få ängna sig åt sitt intresse på 

heltid är få förunnat och att få livet att dagligen gå ihop är stundtals en svår balans. Hur hinner 

elitaktiva med att kombinera sin elitsatsning framgångsrikt samtidigt som de kan umgås med 

sina vänner? 

 

Syftet var att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en 

idrottssatsning och socialt umgänge.  

 

Frågeställning:  

 Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?  

 Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor? 

 

Metod 

Intervjuerna genomfördes på hösten 2008 med tre kvinnor och fyra män, samtliga landslags-

aktiva. Deras ålder var 21 till 32 år, medel 24 år. Även två provintervjuer genomfördes. De 

aktiva kom från tre olika konditions och uthållighetsidrotter och har varit elitaktiva mellan tre 

till sju år. Samtliga aktiva valdes ut till intervju genom rekommendationer från andra aktiva. 

Författaren ställde 16 på förhand nedskrivna frågor, samt 10 till 30 följdfrågor beroende på 

den aktives svar. Intervjuerna var mellan 30 till 70 minuter långa och spelades in på en 

minidisk. Sammanlagt blev intervjuerna 48 sidor empiriskt nedskrivet material. 

 

Resultat 

Ingen av de aktiva upplevde något problem med sin elitsatsnig och kompisarna. De beskrev 

olika typer av stress som kom upp i samband med deras idrott men det var mer relaterat till 

deras prestation och kapacitet än deras vänner. Samtliga aktiva beskriver hur planering och 

prioritering är avgörande för deras prestation. 

 

Slutsats 

Slutsatsen blir att de sju intervjuade inte upplever något problem med sin elitidrottssatning 

kontra umgås med kompiskretsen. De aktiva framhåller planering som en nyckel till deras 

framgång. Detta får även stöd från forskning att prioritera och planera sin tid vilket kan göra 

att det inte behöver upplevas som ett problem. Intressen kan dock komma i konflikt, men 

genom planering hinner de aktiva även med att till exempel dricka en öl med sina vänner.
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vem är vinnaren inom elitidrott? Kan den tid svenska elitidrottare på nationell och 

internationell toppnivå lägger ned på sin idrott, mätas i annat förutom i resultatlistor och 

sponsorkontrakt? Författaren till studien hävdar att elitidrott stundtals kan vara svår att 

definiera av vad ”att vinna” betyder.  

 

Kortfattat handlar idrott om att mäta sig mot andra på lika villkor. RF:s definition av vad 

idrott är, är ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
1
 

Elitidrott är till viss del annorlunda. Bertolt Brecht var en tysk författare och myntade 

uttrycket 1928 att ”Competitive sport begins where healthy sports end.”, alltså 

tävlingsidrotten tar vid där den hälsosamma slutar.
2
 Genom regler, distanser, tider eller 

domare, koras en etta, tvåa, trea osv. Han eller hon som vinner är den person som kan prestera 

bäst när det gäller. Detta sker på tävlingsarenan. För att ta sig till att vara bland de bästa i 

respektive idrott är det bland annat i regel ungdomar som har fått utvecklas efter sina egna 

förutsättningar, haft god support från närstående personer och fått leka, träna och utvecklas 

med sina kompisar.
3
  

 

Vad driver de elitaktiva att satsa på idrotten? Wagnson och Patriksson menar att de aktiva 

som presterar riktigt bra i idrott ofta får, och ibland även tar, den respekt och status som finns. 

Elitaktiva söker på ett sätt den typen av bekräftelse. Författarna fortsätter med att de 

ekonomiska kompensationerna för en aktivs talang och prestationer, är för en ytterst 

privilegierad skara, mycket stor. De fantastiska summor pengar som cirkulerar kan också vara 

ett motiv för att satsa på idrotten, även om flera aldrig når ända fram.
4
  

 

Den andra och stora sidan, den vi sällan ser hos elitaktiva, är den tiden de lägger ner på 

träning och tiden att hinna med övriga livet som skapar dessa förutsättningar att prestera på 

mästerskap. Denna studie kommer undersöka hur elitaktiva hinner med sin elitsatsning 

framgångsrikt och samtidigt hinner med att träffa sina vänner på ett tillfredställande sätt.  

                                                   
1
 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Idrotten vill, Juni 2005, 

<http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_164/scope_128/ImageVaultHandler.aspx>  (Acc. 2008-11-20) s. 4 
2
 David Paulo, “Winning at any cost”, Human Rights in Youth Sport, (New York, Routledge, 2005), s. 34 

3
 Rolf Carlson, ”Från talang till firad stjärna- vilka blir bäst?”, Svensk idrottsforskning, 16, (2007:1), s. 10-15; 

Thomas Peterson, ”Några argument för sen specialisering”, Svensk idrottsforskning, 16, (2007:1), s. 32-34 
4
 Göran Patriksson & Stefan Wagnsson, “Specialisering inom barn- och ungdomsidrotten”, Svensk 

idrottsforskning, 16, (2007:1), s. 6-9 
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Författarens hypotes var att som aktiv eller elitaktiv kan det kännas jobbigt och stressande att 

lägga ned så mycket tid på sin idrott. Den aktive känner eventuellt att den försakar sina 

vänner för sin idrott, vilket i sin tur gör att personen inte kan prestera optimalt i idrotten och i 

värsta fall mår dåligt av det. Författaren anser det är intressant att undersöka konditions- och 

uthållighetsidrottare till skillnad från styrkeinriktade idrottare på grund av kombinationen av 

deras träning och återhämtning. 

 

Ämnet som väckt mitt intresse är att undersöka hur svenska elitidrottare upplever sin relation 

mellan sin elitidrottssatsning och kompisarna. Resultatet genom detta arbete skall bli en 

analys av hur svenska elitidrottare framgångsrikt hinner med sin idrott och sina vänner. 

Författaren är medveten om att det finns en underton i arbetet av att det är ett ”problem” med 

att hinna med sina kompisar på ett tillfredställande sätt när man är idrottare. Det är inte 

uppsatsens uppgift att förstärka ett ”problem”, utan objektivt undersöka hur aktiva hanterar 

sina relationer mellan idrotten och kompisarna.  

 

Arbetet skall syfta till att sprida information om elitidrottares situation och hoppas hjälpa och 

stärka idrottare som har högt uppsatta mål.  

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till arbetet är hämtat från dels författarens eget liv som elitaktiv och 

beskrivningar på vad andra elitaktiva ibland upplever som frustrerande. Det händer att 

idrotten och kompisarnas intresse stundtals krockar, det kan vara tid, intresse, åsikter, normer 

osv. Att välja bort kompisarna och en afterwork öl, för träningen inför en viktig tävling några 

veckor fram, kan ibland kännas fel.  

 

Hur kan aktiva, tränare, kompisar, agera och resonera kring detta problem som uppstår? Vissa 

personer tar lätt på det, medan andra tycker det är mycket jobbigt. Kan det vara så att den 

sociala stödapparaten runt de aktiva inte är tillräckligt stark, och när den aktive känner att 

kamraterna sviker, lämnar den aktive hellre idrotten än att ta reda på vad han eller hon kan 

göra annorlunda? Vad är det som händer och hur definieras problemet? Är det ångest eller 

stress, beror det på dåligt självförtroende eller är det fel umgänge? 
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Yttre och inre press är återkommande begrepp som dyker upp i böcker inom 

idrottspsykologin.
5
 Det problem som skall undersökas handlar om den upplevda 

beslutsångesten den aktive kan känna inför sina vänner att han eller hon inte kan deltaga i 

sociala sammanhang av rädslan för att inte kunna prestera optimalt inför kommande tävling.  

 

En aktiv gör åtskilliga prioriteringar och uppoffringar gentemot sig själv och sina vänner i 

närheten. Till exempel en känsla av stress kan infinna sig när kompisarna frågar om den 

aktive skall hänga med ut och ta en öl. Det är inte ölen i sig som är problemet, utan vad den 

gör med kroppen. Vila och återhämtning är minst lika viktigt som själva träningen. Det går 

hand i hand. En alkoholdryck kan göra kroppen seg och oalert både fysiskt och psykiskt, för 

kommande träning och då avstår den aktiva helt från att delta i deras träff. Normen som säger 

hur vi skall vara för att passa in. Om den aktive inte är med och dricker öl åker den ut ur 

gänget och kan då bli rädd att mista sina vänner. Detta kan ge upphov till att den aktive tvivlar 

på sin egen prestation och låser sig i sina egna tankar. Varken det sociala umgänget eller den 

idrottsliga prestationen blir bra. En ökad medvetenhet, bättre prioritering och planering av sin 

tid kan öka både de sociala aktiviterna och även tävlingsprestationen. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en 

idrottssatsning och socialt umgänge.  

 

Frågeställning:  

 Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?  

 Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 Robert S Weinberg & Daniel Gould, Foundations of Sport and Exercise Psychology, 4.ed, (Leeds, Human 

Kinetics, 2006), s. 78-79 
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1.4 Forskningsläge 

Det finns forskning inom idrottsspykologin om hur elitaktiva upplever sin situation som 

elitidrottare. Bland annat finns kvantitativa studier där toppidrottare i Sverige fått fylla i bland 

annat CSAI-2 tester (Cometitive State Anxiety Inventory-2 test)
6
 för att bland annat försöka 

finna ett samband mellan upplevd sinnesstämmning och prestation. En annan kvalitativ studie 

undersökte överträningssyndrom och vad som eventuellt orsakar det.
7
  

 

Motivation är en av de viktigaste drivkrafterna för att idrotta. För att prestera på nationell 

elitnivå är det inte enbart talang och kunskap som krävs. Weinberg och Gould beskriver tre 

olika situationer en aktiv kan uppleva som meningsfulla; personlighet, rådande förhållanden 

och sambandet mellan de båda.
8
 De menar också att prestationsmotivationen och 

tävlingskänslan är viktigt. Det leder till att den aktive skapar en känsla av att klara en uppgift, 

prestera bättre än andra och får använda sin talang.
9
 

 

Theodorakis och Gargalianos undersökte vad som var viktigt och bidrog, till den inre och 

yttre motivationen för att delta i fysisk aktivitet. De fann bland annat att motiv var en av de 

viktigaste faktorerna.
10

 En liknande studie som Titze, Stronegger och Owen publicerade 2005, 

menar att motiv är viktigt för regelbunden löpning. Författarna menar enligt deras studie att 

motiv som support från familj och hur närmiljön upplevs är viktigt för att motionera. 
11

  

 

Peter och Nathalie Hassmén och Johan Plate beskriver nio olika källor till 

idrottssjälvförtroende.
12

 Dessa kan senare delas in i tre grupper. Grupp ett behandlar 

prestationer, grupp två om självreglering och grupp tre om social omgivning och det sociala 

                                                   
6
 Nathalie Koivula, Peter Hassmen & Johan Fallby, Self-esteem and perfectionism in elite athletes: Effects on 

competitive anxiety and self-confidence, Personality and individual differences, Vol. 32, April, (2002:5), s. 865-

875; Johan Fallby, Peter Hassmén, Göran Kenttä & Natalie Durand-Bush, “Relationship between locus of 

control, sense of coherence, and mental skills in swedish elite athletes”, International Journal of Sport and 

Exercise Psychology, Vol. 4, June, (2006:2), s. 111-120 
7
 Henrik Gustafsson, Göran Kenttä, Peter Hassmen, Carolina Lundqvist & Nathalie Durand-Bush, “The process 

of burnout: A multiple case study of three elite endurance athletes”, International Journal of Sport Psychology, 
Vol. 38, Oct- Dec, (2007:4), s. 388 
8
 Weinberg, Gould, 2006, s. 53-54 

9
 Ibid, s. 61 

10
 N. Theodorakis & D. Gargalianos, “The importance of international and external motivation factors in 

physical education and sport.”, International Journal of Physical Education, Vol. 40, (2003:1), s. 21-26, 6s. 

11 Silvia Titze, Willibald Stronegger & Neville Owen, ” Prospective study of individual, social, and 

environmental predictors of physical activity: Women's leisure running.”, Psychology of Sports and Exercise, 

Vol. 6, (2005:6), s. 363-376, 13s. 
12

 Peter Hassmèn, Nathalie Hassmèn & Plate Johan, Idrottspsykologi, (Stockholm: Författarna och Bokförlaget 

Natur och kultur, 2003) s. 130 ff. 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAR%2520%252522Theodorakis%25252c%2520N%252E%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAR%2520%252522Gargalianos%25252c%2520D%252E%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','mdb%257E%257Es3h%257C%257Cjdb%257E%257Es3hjnh%257C%257Css%257E%257EJN%2520%252522International%2520Journal%2520of%2520Physical%2520Education%252522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');
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klimatet. Det som värderades högst bland aktiva var de källor från grupp ett, sedan från grupp 

två och sist från grupp tre.
13

  

 

Forskning på barn och ungdomar menar att det är viktigt för barn att vara med kompisar och 

skaffa nya vänner. Om barnen och ungdomarna upplever en meningsfull vistelse med sina 

vänner på en idrottsträning ökar också individens positiva känsla av fysisk aktivitet. Även 

motivationen att röra på sig och självkänslan ökar om de trivs med sina kamrater på 

träningen.
14

 

 

Support från familj och kompisar är viktigt för den aktive. För att barn skall utvecklas och 

känna kompetens i det den gör krävs utvärderande feedback från bland annat, tränare, 

föräldrar och vänner.
15

 

 

Det finns flera olika typer av stress samt att reaktionerna på dem varierar. Det kan bland annat 

kopplas till personlig prestation, omgivning, organisation och skador.
16

 Forskning tyder på att 

det inte enbart är stress anknutet till tävlingssituationen som kan gör att den aktive presterar 

dåligt. Andra orsaker som problem hemma, ekonomiska orsaker eller annan stress visade sig 

påverka prestationen hos den aktive.
17

 

 

Efter en avslutad elitidrottskarriär är det ett nytt liv som möter de aktiva. För att prestera bra i 

sin idrott och ha en god psykisk hälsa är det viktigt att bland annat trivas på jobbet, känna en 

meningsfullhet i det man gör samt skaffa sig en plan för efterkarriären.
18

  

 

 

 

 

                                                   
13

 R S Vealey, S W Hayashi, G Garner-Holman & P Giacobbi, Sources of sport-confidence: Conceptualization 

and instrument development, Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, March, (1998), s. 54-80 
14

 Weinberg, Gould, 2006, s. 518-519; L. Alan Smith, ”Perceptions of Peer Relationships and Physical Activity 

Participation in Early Adolscence”, Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 21, (1999:21), s. 329-350 
15

 Jill S Black. & Mauren R.Weiss, “The Relationship Among Perceived Coaching Behaviors, Perceptions of 

Ability, and Motivation in Competitive Age-Group Swimmers.” Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 

14, (1992:14), s. 309-325 
16

 Weinberg, Gould, 2006, s. 83 
17

 Sheldon Halton, David Fletcher & Guy Coughlan, Stress in elite sport performers: A comparative study of 

competitive and organizational stressors, Journal of Sport Sciences, Oktober, 23 (10), 2005, s. 1129-1141 
18

 Andrew J Noblet & Sandra M Gifford, “The sources of stress experienced by professional australian 

footballers”, Journal of applied sport psychology, Vol. 14, March, (2002:1), s.1-13 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Arbetet kommer utgå från den hermeneutiska vetenskapsteorin. Hermeneutik beskrivs som 

förståelse- eller tolkningslära. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och bygger på 

verbet hermeneuein som betyder, att tolka. Vidare sägs det ha haft tre huvudbetydelser som 

var att uttrycka, att utlägga och att översätta.
19

 

 

Inom hermeneutiken finns flera olika teoretiska perspektiv. Det som ligger närmast de 

intervjuer och den intervjumall studien använt sig av är femenologin.  

 

Fenomenologi 

Fenemenoligi grundades av Edmund Husserl (1859-1938) som var tysk filosof. Till en början 

var det att studera medvetandet som då ansågs ha intentionalitet och erfarenhet. Den moderna 

fenemenologin består av flera riktningar vilket strävar efter vad medvetandet upplever och 

uppfattar. Det sker genom olika metoder och uppfattningar om kunskapsprocessens 

slutprodukt. Den hermeneutiska fenemologin bygger på hur människan genom en 

tolkningsprocess skapar en förståelse för sig själv, för världen och för sina erfarenheter. 

Fenemenologin beskriver då en upplevelse, en känsla eller en erfarenhet utan att knyta an till 

intresse eller något annat som har någon inverkan på händelsen. Den tolkas utifrån meningen 

och strukturen av den upplevda upplevelsen.
20

 

 

Christer Bjurwill beskriver i sin bok Fenomenologi
21

 de olika byggstenarna om 

fenomenologins tankesätt, synsätt och arbetssätt.  

 

Fenomenologins tankesätt enligt Bjurwill bygger på Husserls tankesätt på svårförståliga 

begrepp som skall avgränsa och ge insikt om fenomenen. Fenomenet i detta avseende är ett 

projekt för tanken till en start och ett slut. Vad som finns mellan de båda är frågan och skall i 

sin tur leda till en reflektion och ge anvisningar om hur den skall utföras. Det 

fenomenologiska tankesättet handlar om filosofiska frågeställningar vilket skapar en 

tolkningsprocess.
22

 

 

                                                   
19

 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapligaforskningsmetoder, Stockholm, SISU Idrottsböcker, 

2008, s. 74-75 
20

 Hassmén, 2008, s. 79 
21

 Christer Bjurwill, Fenomenologi, Lund, Studentlitteratur, 1995  
22

 Bjurwill, 1995, s. 5-46 
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Fenomenologins synsätt är mer inriktat mot pedagogiska frågeställningar. Synsättet blir mer 

en målinriktning eller en inställning mot målet eller rättare sagt, vägen till målet. Det är i det 

fenomenologiska synsättet tolkningen tar form som sedan redovisas som resultatet.
23

 

 

Fenomenologins arbetssätt är mer riktat mot den tolkning vi kommer att göra av fenomenet. 

Dels studerar man objektets uppbyggnad och tolkar dess olika delar utifrån sin egna 

uppfattning och ger fenomenet en struktur. Vidare sätter man in fenomenet i ett sammanhang. 

Den tolkningen man gjort av fenomenet/ frågan/ svaret ställs mot andra liknande fenomen. 

Efter arbetssättet och tolkningen går det att jämnföra med andra fenomen.
24

 

 

Vidare hur fakta och information tolkas från fenomenet (en intervjuperson om en speciell 

händelse eller deras åsikter) tolkas alltid utifrån forskaren. Det arbetet som presenteras är en 

tolkning.
25

  

 

Det nämns även att den tidigare forskningen kring ämnet, inte skall påverka processen när ny 

kunskaps söks. Det benämns som paranterisering och syftar till att tidigare kunskap inte skall 

påverka den direkta situationen utan skall användas när den nya kunskapen tolkas. Forskaren 

skall inte gå in och styras av teorier utan vara fri att bearbeta fenomenet.
26

  

 

2 Metod 

2.1 Metodinledning 

I enlighet med bland annat den teoretiska utgångspunkten och studiens trovärdighet är 

datainsamlingen mycket viktig. Urvalet av vilka aktiva som deltog, hur intervjuerna 

genomfördes samt hur reproducerbarheten och om det som avsågs att mätas, verkligen mättes 

diskuteras nedan.  

 

2.2 Intervjupersonerna 

Det var 3 kvinnor och 4 män som intervjuades. Intervju som arbetsform har valts för att den 

aktive skall kunna utveckla sina tankar i ett visst ämne utan att bli styrd av förhandsvalda 

svarsalternativ som till exempel genom en enkät. De aktiva skulle vara på A-landslagsnivå 

                                                   
23

 Bjurwill, 1995, s. 47-80 
24

 Ibid, s. 81-130 
25

 Hassmén, 2008, s. 333 
26

 Ibid, s. 336-337 
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eller U23-landslagsnivå. Juniorer valdes medvetet bort på grund av att unga aktiva eventuellt 

har en annorlunda stödapparat än äldre. Det kan bland annat handla om en annan mognad, 

ekonomiska bidrag, boende, vänner, förutsättningar med mera.  

 

De undersökta var mellan 21 till 32 år, medel 24 år, och har varit elitaktiva i mellan tre och 

sju år.  

 

De aktiva valdes ut dels genom rekommendationer från bekanta till dem, samt personer som 

hade kontakt med dem.  

 

Samtliga hade flyttat hemifrån. Två av dem var sambo, ytterligare två hade ett förhållande och 

de resterande tre var singlar. En av dem som var sambo hade ett barn.  

 

I enlighet med hypotesen är det uthållighetsidrottare som är målgruppen. Detta på grund av att 

de lägger ner mycket tid på sin träning
27

 och att det tar lång tid att uppnå någon träningeffekt 

för de fysiologiska centrala faktorerna som hjärta och lungor.
28

  

 

2.2.1 Provintervjuer 

Två ”provintervjuer” genomfördes med två manliga aktiva, 23 respektive 25 år gamla, vilka 

befann sig vid intervjutillfället strax utanför landslaget. Intervjuerna genomfördes med samma 

uppbyggnad som de skarpa intervjuerna och skulle tjäna till att kontrollera om frågorna var 

relevanta, om inspelningsutrustningen fungerade, om tiden var inom rimliga gränser samt 

kontrollera om svaren motsvarade hypotesen. Provintervjuerna tog båda ungefär 30 minuter. 

Svaren var näst intill identiska med de sju annalyserade men har inte analyserats i resultatet 

eller i diskussionen. Frågorna justerades för att försöka uppnå ett flyt senare i de riktiga 

intervjuerna. 

 

 

 

 

 

                                                   
27

 Claes Annerstedt & Asbjörn Gjerset, Idrottens Träningslära, (Stockholm, SISU Idrottsböcker, 1997), s. 364 

ff. 
28

 Lars Michalsik & Jens Bangsbo, Aerob och Anaerob träning, (Stockholm, SISU Idrottsböcker, 2002), s. 230 
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2.3 Intervjuproceduren 

Det var 16 påförhand förberedda frågor
29

 och följdes av mellan 10 till 30 följdfrågor beroende 

på de aktivas svar. Intervjuerna tog mellan 30 till 70 minuter. Samtliga intervjuer bandades. 

Tyvärr försvann en och en halv intervju innan den hann skrivas ner på papper. Genom att 

försöka minnas så mycket som möjligt under intervjun samt komplettera inhämtade uppgifter 

i efterhand anser författaren att svaren från de aktiva går att tolka i resultatet. 

 

Varje intervju skrevs efteråt rent på papper och blev mellan 2 till 11 sidor, medel 7 sidor per 

intervju, dataskrift per intervju. Totalt blev det 48 sidor empiriskt material. Varje intervju 

mailades tillbaka till den aktive som fick möjlighet att redigera och komplettera vid behov. 

Sex av sju aktiva kompletterade sina intervjuer.  

 

Tiderna för intervjuerna varierade mellan de aktiva.  

Person nummer ett intervjuades en tisdag eftermiddag på personens studieplats och inkräktade 

inte på träningen.  

Person nummer två intervjuades en torsdag kväll på ett café.  

Person nummer tre intervjuades en onsdag eftermiddag på GIH innan träningen.  

Person nummer fyra intervjuades en torsdag dag på personens träningsanläggning i ett 

bibliotek innan personens träning.  

Person nummer fem intervjuades en fredag kväll på personens träningsanläggning i ett 

bibliotek efter personens träning.  

Person nummer sex intervjuades en onsdag eftermiddag på personens träningsanläggning i ett 

bibliotek innan personens träning.  

Person nummer sju intervjuades en tisdag eftermiddag på ett café innan personens träning. 

 

Samtliga aktiva upplevdes besvara samtliga frågor utan någon betydande tidspress. 

Intervjuerna avslutades när författaren ansåg att den aktive besvarat frågorna så utförligt som 

möjligt. Intervjuerna ägde rum mellan mitten av oktober till mitten av december.  

 

 

 

 

                                                   
29

 Bilaga 3. 
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2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller reproducerbarhet, kan i en kvalitativ studie vara svår att få lika hög som i en 

kvantitativ studie. Med en hög reliabilitet i denna studie vill författaren uppnå en hög 

tillförlitlighet för studiens resultat, och ämnet i helhet. Genom att beskriva studiens procedur 

och evenuella begränsningar går det att få tillfredställande reliabilitet.
30

 

 

Denna studie bygger sitt resultat på tolkningar av författaren, hur elitaktiva upplever sin 

relation mellan sin elitsatsning och sina kompisar. Andra ”tolkningar” eller ett annat resultat 

kan en annan författare skaffa sig av det material som fram kommit. Genom en välbeskriven 

metod går det att genomföra en motsvarande studie. Dock är svaren för de sju aktiva knutna 

just till dessa personer, vilket eventuellt ger ett annat resultat om andra personer intervjuas. 

 

Metoden för insamlingen av material blir mycket avgörande för en god reliabilitet. En annan 

grupp individer, ett av vardera könen, ålder, prestationsnivå på de aktiva, om den aktive är 

skadad, antal intervjuade personer, plats för intervju, en annan idrott, en annan tid på året i 

förhållande till de aktivas säsong är alla exempel som kan inverka på resultatet.  

 

Genom i så stor utsträckning som möjligt tillämpa den teoretiska utgångspunkten och 

opartiskt granska resultatet och användning av en strikt metod (beskriven ovan) anser 

författaren att reliabiliteten i arbetet är god. 

 

2.5 Validitet 

Med validitet avser studien mäta det som skall mätas. I arbetet återkommer det i metoden hur 

materialet samlades in, vilket är viktigt för en hög validitet.
31

 I detta fall är intervjumetodiken 

avgörande, anser författaren. Genom den teoretiska utgångspunkten som avser att tolka 

resultatet och så öppet och opartiskt som det går, samla in material, är intervjuer en 

arbetsprocess för att skaffa sig hög validitet. De aktiva får själva välja sina ord, hur de 

besvarar författarens frågor. I motsvarande en enkät blir de aktiva eventuellt mer styrda 

genom till exempel att välja ett alternativ eller själv skriva ner svaret.  

 

                                                   
30

 Hassmén, 2008, s. 135-136 
31

 Hassmén, 2008, s. 136-137 & 155-160 
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Tiden är en viktig aspekt för trovärdigheten och genom att låta datainsamlingen och 

intervjuerna inte påverkas av tidspress anses validiteten bli högre.
32

 Intervjuerna var inte 

tidsbundna utan avslutades när författaren ansåg att det inte gick att besvara frågorna mer. 

 

Redan efter provintervjuerna och två av de skarpa intervjuerna, var svaren relativt likvärdiga. 

Författaren anser att svaren från de sju aktiva gott och väl utgör svar på frågeställningarna i 

syftet, vilket även går och dra slutsatser ifrån. Fler till antalet intervjuade aktiva skulle 

eventuellt ge ett annorlunda eller starkare resultat, men likheten i svaren gör att det uppstår en 

viss mättnad. 

 

Ämnet om hur elitaktiva upplever sin elitsatsning och umgås med sina vänner kan för vissa 

personer upplevas som känsligt. I en intervjusituation är bland annat förtroende en viktig 

aspekt för att få intressanta och relevanta resultat. Genom valet av frågor, valet av frågornas 

ordningsföljd samt så opartisk attityd till frågorna som möjligt, anser författaren att frågorna 

har en god validitet.  

 

I metoden beskrivs hur de aktiva valdes ut. Val av aktiv är väl dokumenterad och följer strikta 

ramar för vilka som får ingå i studien. Författaren sökte inte aktivt efter personer som hade 

avvikande åsikter i ämnet eller skulle motsvara studiens hypotes, utan de som intervjuades 

tillfrågas dels efter uppfyllt ”kriterierna” och efter rekommendationer.  

 

En av de viktigaste aspekterna för att överhuvudtaget genomföra en studie är överförbarheten 

av resultatet, vilket betyder om det går att generalisera resultatet i studien på andra personer. I 

denna aspekt är det författarens tolkningar av resultatet som ligger till stor grund för 

”transferabiliteten”.
33

 Syftet med uppsatsen var också att komma fram till om det gick att 

generalisera resultatet och att andra har användning av det. Författaren anser att det i stora 

delar går att applicera på andra individer på samma prestationsnivå, men att det i grund och 

botten bygger på tolkningar. 

 

Uppsatsens uppgift var att undersöka hur elitaktiva upplever sin elitsatsning gentemot sina 

vänner. Författaren anser att arbetet under hela processen och speciellt i tolkningen av det 

                                                   
32

 Ibid, s. 156 
33

 Hassmén, 2008, s. 159 
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empiriska materialet av de sju tillfrågade, har behandlats så professionellt det går vilket ger en 

god validitet. 

 

3 Resultat 

3.1 Resultatinledning 

I intervjuerna kom det fram motsvarande sju frågor där de aktivas svar, speglar hur de 

upplever sin situation som elitaktiva gentemot kompisarna. Svaren kommer att redovisas med 

dels en generell beskrivning för flertalet av de aktiva samt genom ett eller flera citat från 

någon eller några av dem. Inga namn kommer att redovisas med respekt för anonymiteten för 

de intervjuade, likaså kommer deras respektive idrotter också att utelämnas. När det före-

kommer ortsnamn eller platser kommer det också att ersättas av ...... 

 

Varje citat börjar med ett S: vilket motsvarar den aktives svar, på sex av citaten förekommer 

följdfrågor, vilket markeras med ett F:. 

 

Samtliga intervjuer bandades och finns i författarens ägo i utskrivet format. Varje citat 

redovisas av den aktive samt vilken månad interjvun genomfördes. 

 

3.2 Vad är idrotten för dig? 

Samtliga ser positivt på vad deras idrott betydder för dem. Sex av sju beskriver idrotten som 

en mycket stor del och första prioritet i livet. Två aktiva menar att det finns en spänning och 

utmaning i att tävla mot andra som tilltalar dem. 

 

S: ”Idrotten är väl väldigt kul sysselsättning. Började ju som en hobby och så har det 

blivit mer och mer del av mitt liv... Jag känner mig priviligerad att syssla med min 

hobby professionellt. Det känns ju fantastiskt. Men med att det blir mer professionellt 

blir det ju yttre krav, så det blir ju lite mer pressad situation. Varje träningspass blir ju 

inte för skoj skull. Utan det blir mer som ett jobb.”34 

 

En annan aktiv beskriver sin idrott mer socialt inriktat: 

 

                                                   
34

 Intervju med aktiv nr. 2, november.  
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S: ”Min idrott är väldigt social, så därför tycker jag det är väldigt kul att träna. Jag 

träffar mycket folk och får kompisar genom idrotten samtidigt som jag får en bra 

grundträning och styrka för kroppen och jag mår bra av det, visst det är jätte skönt att 

ha den där dagen eller veckan ledig men sen börjar jag klättra på väggarna.”35 

 

3.3 Vad vinner den aktive med idrotten?  

Samtliga aktiva tar upp saker som att de får använda sin kropp och känner stimulans genom 

de resultat som de gör. Tre av de aktiva tar upp händelser och resor som inslag i sina liv 

genom idrotten, dels genom träningsläger och dels genom mästerskap och landslagsuppdrag.  

 

S: ”En massa saker som vanliga människor kanske inte alltid får tillgång till. Får resa 

väldigt mycket och många gånger ensam. Man får träffa otroligt intressanta personer 

som är målinriktade, ambitiösa och hängivna i  det dem gör. Jag har blivit mer säker på 

att prata inför folk eftersom det många gånger krävs till exempel av sponsorer, klubben 

eller tränare. Jag har fått ett bättre självförtroende, inte alltid lika med självkänsla men 

det hjälper onekligen till, och jag har verkligen lärt mig att tänka långsiktigt och vara 

tålmodig.”36 

 

Ordet utveckling tar fyra av de aktiva i sin mun, samt två personer menar de vill se hur bra 

personen kan bli i sin idrott. 

 

3.4 Vad försakar den aktive med idrotten? 

Samtliga aktiva är överens att de inte försakar något under denna frågan. Fyra aktiva menar 

att den tiden de lägger ned på idrotten skulle de kunna lägga ned på andra saker som till 

exempel studier, kompisar och familj. Fem av dem menar att de kan försaka det sociala livet 

under vissa perioder men ser det inte som ett problem i ett längre perspektiv. 

 

S: ”Faktiskt ingenting. Eftersom jag har gjort ett medvetet val just för den här tiden. 

Jag har själv valt att vara hemma om kvällarna när andra kanske går ut, för jag vill 

vara pigg för träning dagen efter. Det kan vara sånt som andra kanske tycker är att 

försaka. Men jag ser det inte så. Jag har inte så mycket tid för mina vänner eller min 

                                                   
35

 Intervju med aktiv nr. 1, oktober. 
36

 Intervju med aktiv nr. 4, november. 
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familj för de bor på annan ort... Hade jag upplevt att jag försakade något så tror jag att 

jag hade haft en ständig och jobbig kamp med mig själv. Då hade jag hela tiden behövt 

göra nya val varje dag och inför varje ny situation. Det behöver jag inte nu, när jag 

redan från början vet och har bestämt mig för att min idrott alltid kommer först.”37 

 

De aktiva har haft sin elitsatsning i flera år samt sex av sju har varit mycket aktiva under 

tonåren och några av de intervjuade menar att det inte har så mycket att jämföra med eftersom 

de har prioriterat träning, framför till exempel att gå ut och festa med vänner. 

 

3.5 Vänner och kompisar för den aktive?  

Svaren skiftade mellan de aktiva i kvantitativa mått av hur ofta, hur länge och vad de hittar på 

när de träffas. Svaren och citaten fick delas in i tre frågor för att kunna beskriva vännerna och 

kompisarna för den aktive.  

 

3.5.1 Var finns vännerna? 

Samtliga intervjuade berättar att deras vänner finns både inom idrotten och utanför idrotten. 

En av de aktiva berättar att det är flera kompisar som har hållit på med idrott, men lagt av men 

ändå har intresset kvar i idrotten. En annan berättar hur arbetet med att hinna med att träffa 

sina vänner ser ut: 

 

S: ”Jag vet ju att jag anstränger mig att behålla dom få vänner jag har utanför idrotten. 

Lite kursare från utbildning, jobbarkompisar och lite gamla barndomskompisar. Men 

det är ju lite besvärligt. Lite besvärligt att träffa dem. Man har olika rutiner. Jag kan ju 

inte spontan-gå-ut-och-fika. Jag måste veta det några veckor innan så jag vet det i min 

träning. Så jag vilar den dagen efter jobbet eftersom jag har kört dubbelpass dagen 

innan.”38 

 

3.5.2 Hur ofta träffar du dem? 

Här skiftar svaren mellan de aktiva mellan någon gång i månaden till varje dag. De aktiva 

berättar att de brukar höras av via telefon, mail, internet och en aktiv förklarar på frågan vad 

den anser om denna ”cyberkontakt”: 

                                                   
37

 Intervju med aktiv nr. 4, november. 
38

 Intervju med aktiv nr. 5, december. 
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S: ”Tur att det finns, skulle jag vilja säga. Om man ser det positiva i det hela. Folk 

måste ju göra sitt, folk kan inte bo kvar i sina barndomsstäder hela livet. Folk rör på sig 

sådär.”39 

 

En annan aktiv berättar att kompisar även är träningskompisarna som är på samma 

träningspass och hur ofta de träffas: 

 

S: ”Jag träffar, oftast tränar jag med någon. Jag träffar dom varje dag när vi tränar. 

Jag tycker det är optimalt för mig...”
40

 

 

3.5.3 Vad brukar ni hitta på? 

De aktiva tar upp olika aktiviteter som till exempel fika, bio och middag. Sex av de aktiva 

berättar att de brukar träna tillsammans och då kan det vara både de vanliga 

träningskompisarna och andra vänner som de aktiva inte träffar lika ofta. Fika, lunch eller 

middag återkommer bland svaren:   

 

S: ”Just nu är jag ganska trött så skulle bara vilja sitta hemma och titta på film och 

käka godis ungefär. Sen har jag många kompisar som bor i stan och utanför, ej i ..... så 

det är oftast jag som får ta mig till stan. Dom har mer tid, de är inte lika trötta och 

slitna. Försöker ta en middag inne i ...... och snacka lite eller en fredagkväll gå ut på en 

bar och de får ta sin öl och jag tar min kola eller kaffe på helgerna.”41
 

 

Samma person utvecklar sitt svar hur det känns att träffa kompisarna: 

 

S: ”Det är skönt, då snackar jag inte idrott med dem. Det bara dem som är 

idrottsintresserade. Har du något skvaller eller så!? Men annars är det inget med 

idrotten. Det är helt borta.”42 

 

 

 

 

                                                   
39

 Intervju med aktiv nr. 6, december. 
40

 Intervju med aktiv nr. 5, december. 
41

 Intervju med aktiv nr. 1, oktober. 
42

 Ibid.  
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3.6 Hur ser stöttningen ut för den aktive, hemifrån, från kompisar- förståelse?  

Samtliga aktiva nämner att hemifrån är stödet och förståelsen för satsningen stor. Hur stödet 

ser ut, varierar till exempel genom ekonomiskt bidrag, hjälp med resor till och från träning 

och tävling och fysiskt stöd på träning och tävling.  

 

Genom kompisarna är stödet stort. Sex av dem menar att det är intressant att höra från 

kompisarna att de sett den aktive på tv. En aktiv menar att det är ”surrealistiskt”43
 att 

kompisarna ser den aktive på tv eller hör om personen på radio, mer än träffar personen 

fysiskt. Under denna punkten förklarar en annan aktiv hur dennes sambo ibland ifrågasätter 

personens planering och prioriteringar vilket ibland kan stressa den aktive.  

 

En tredje aktiv beskriver hur stöttningen ser ut från kompisarna: 

 

S: ”De är stolta när de ser mig på tv eller märker man är med i landslaget. De är bara 

stolta.  

F: Är det en morot?  

S: Nej, moroten är väl att jag själv vill vara där. Nej, jag tycker det är kul att de får se 

hur mycket tid som jag lägger ner. Ibland frågar de om det är värt att lägga ner så 

mycket tid och då är det skönt att bevisa att den tiden jag lägger ner tar mig till 

landslaget. Det vore ännu häftigare med VM eller EM men landslaget är stort för dem, 

eftersom de aldrig har varit där. Visst det kanske är lite peppning, omedveten.”44 

 

En aktiv reagerar på stöttningen när personen har en skada eller presterar dåliga resultat: 

 

S: ”...när det går dåligt och man är skadad. Man inte springer bra, blir man bortglömd 

från väldigt många ledare och förbund också. Sen när man springer bra blir man 

plötsligt väldigt omhändertagen och stöttad och personer som man inte har sett av 

tidigare och sådär...  

F: Kan du förstå det?  

                                                   
43

 Intervju med aktiv nr. 2, november, 2008. 
44

 Intervju med aktiv nr. 1, oktober, 2008. 
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S: Nej, egentligen inte. Jag tycker när det går dåligt är då man behöver stöttning. När 

det går bra behöver man inte lika mycket stöttning för då rullar det på ändå liksom. Sen 

hemifrån får man alltid stöttning så.”45
 

 

En aktiv berättar när personen sade upp sig från jobbet och satsade helt på idrotten och 

responsen som följde: 

 

S: ”Det var nog mer vänner till familjen. Mest den äldre generationen. De är väl lite 

mer låsta vid det där med fast anställning och tycker det är extremt viktigt.  

F: Hur hanterar du det?  

S: Sa väl som det var och skulle försöka ta min chans. Skulle jag att det inte går så bra 

får jag väl börja jobba igen och jobba hinner väl man göra ganska länge efter en 

idrottskarriär är över också. Så jag försökte argumentera för min sak.”46 

 

3.7 Stress som den aktive kan uppleva inom sin idrott?  

Här varierar svaren mellan de aktiva då de slår ner på olika situationer. Till exempel kan 

finansiering och utbildningsval vara olika stressmoment. Fem av de aktiva anser dock att det 

som eventuellt stressar dem är prestationen, om den skulle försämras, samt skador. En aktiv är 

lite orolig för sitt framtida yrkesval:  

 

S: ”Just den där stressen vid sidan om livet. Vad skall man göra liksom. Utbildning, 

jobb och sådär. Åren rullar, man blir inte yngre precis.  

F: På vilket sätt kan det stressa?  

S: Just det här att man måste, man vet inte vad man skall göra vid sidan av, när 

karriären är slut, vad man skall göra med utbildningen. Inget jobb eller man har ingen 

aning. Man kan bli skadad imorgon, tvingas lägga ner. Det är klart det är mycket 

stress. Skador, tär hårt.”47 

 

En annan aktiv berattar om sin upplevda stress och arbetet att försöka få ihop allt: 
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 Intervju med aktiv nr. 6, december, 2008. 
46

 Intervju med aktiv nr. 2, november, 2008. 
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S: ”Dygnet har bara 24 timmar. Man skulle vilja hinna med mer saker tror jag. För det 

är ju saker runt omkring som kräver tid.  

F: Som vadå?  

S: Just nu har det blivit sponsring, så det kräver dom ett visst engagemang tillbaka. 

Ibland kan det vara lite stressande att det ligger så mycket i ett schema framöver så 

man måste passa ihop med den övriga träningen.”48 

 

3.8 Framtiden inom elitsatsningen, framtiden med kompisarna och efter en 

avslutad elitsatsningskarriär?  

Ingen av de aktiva menar att det är något problem för dem angående en beslutssituation om 

det står mellan idrotten och kompisarna. Då väger oftast idrotten över. De vänner de har 

kommer att finnas kvar efter elitsatsningen. Sex av de intervjuade medger att de inte hinner 

träffa sina kompisar lika ofta som de blir tillfrågade och säger ibland nej till att träffas pga. 

olika anledningar för idrotten. Samtidigt menar samtliga att de sätter idrotten i första rummet 

just nu.  

 

S: ”Det har faktiskt aldrig varit något större problem för mig faktiskt. Har jag träning 

och det är bäst för mig och idrotten att jag går och lägger mig tidigt och sen att dom 

tycker det är tråkigt får det väl va, men eftersom dom har varit så förstående så har det 

inte varit så jobbigt heller. Dom besluten har alltid varit lätta att ta.”49
 

 

Fyra av de aktiva menar att när de lägger ner elitsatsningen kommer de att få mer tid för 

kompisar. De antar att kompisarna kommer att tycka om när de inte satsar lika mycket. En av 

de aktiva förklarar sin syn på det största hindret som finns för att inte satsa på sin idrott: 

 

S: ”Det är väl att vissa ser väl inte att man får ihop sin livssituation med bara idrotta. 

F: Som till exempel? 

S: Som till exempel att det är svårt att hinna med att deltidsjobba och hinna med 

ekonomiskt samtidigt som att idrotta och det är ett väldigt pusslande. Då kanske det 

finns vissa som väljer den säkra och stabila arbetsmiljön.”
50
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 Intervju med aktiv nr. 2, november, 2008. 
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Alla aktiva berättar under sina intervjuer hur deras tillvaro ser ut med att hinna med alla 

åtaganden och beslut som skall tas. Samtliga aktiva menar att de redan tidigt har bestämmt sig 

för att prioritera idrotten framför något annat. De menar då att de inte behöver tveka om en 

beslutsituation dyker upp. En aktiv berättar på frågan vad som är nyckeln att hinna med: 

 

S: ”Planering. Planering, disciplin. Det är ju som, har jag en planering gör jag så. Har 

jag bestämmt att gå upp då och springa det där passet så gör jag det oavsätt. Mina 

dagar är extremt inrutade. Jag är ju ingen sådan här som kan snacka bort lunchen, som 

tar en halvtimme till. Det finns ju inte i mitt schema. Jag vet ju exakt då går jag 16.45, 

då skall jag springa, så, så, så. Jag går inte 16.50 för då faller schemat. Sen får man se 

till att fixa allt sånt, mat, handling, tvätt och sånt på helgen.”51  

 

4 Diskussion 

4.1 Diskussionsinledning 

Syftet var att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en 

idrottssatsning och socialt umgänge. Nedan följer frågeställningarna som underrubriker samt 

diskussion till var och en av dem: 

 

Av ungefär de 30 till 40 frågor och följdfrågor författaren ställde till de aktiva handlade de 

flesta om att bygga upp och rama in personen och försöka förstå vem personen var. Den 

aktive fick först berätta om sina prestationer och sina konkreta mål med sin elitsatsning. 

Genom öppna frågor som redovisats ovan, skapades en bild av den aktive. Enligt den 

teoretiska utgångspunkten, försökte frågorna ställas så opartiskt och rakt som möjligt samt att 

undvika att värdera den aktives svar direkt i intervjun, utan avvakta till diskussionen.  

 

4.2 Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen 

beskrivas? 

Flera av de aktiva upplevde en viss typ av stress av olika karaktär. Generellt handlade det om 

att få ihop ekonomin, studier eller kommande studier, hinna med allt som skall göras under 

dagen och få tillräckligt med återhämtning. Liksom Weinberg och Gould beskriver om 

stress
52

, handlar det om att få ihop dagen, samt att även små saker kan stressa den aktive.  
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 Weinberg, Gould, 2006, s. 77 ff. 
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Generellt upplever ingen av de aktiva direkta problem med sin elitsatsning gentemot 

kompiskretsen. Om det fanns en beslutssituation vägde valet för idrotten tungt och de aktiva 

upplevdes kunna blicka framåt och se den eventuella träning de valde, framför att umgås med 

kompisarna, vilket sågs vara en investering för kommande tävling eller mästerskap.  

 

I enlighet med studierna i forskningläget tyder det på att få röra på sig, träna och tävla 

tillsammans med kompisarna gör att de får en positiv känsla av den fysiska aktiviteten vilket 

kan antydas att de fortsätter att satsa på sin idrott.  

 

4.3 Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor?  

Eftersom ingen av de aktiva upplever att det är ”några problem mellan elitidrottssatsning och 

kompiskretsen”, går det inte att säga vilka problemen är. Dock upplever flera att det ibland 

kan uppstå intressekonflikter, men här är också samtliga intervjuade eniga om, att det som är 

bäst för idrotten, det prioriteras oftast först.  

 

En slutsats som är svår att dra från intervjuerna men är intressant att ta upp, är att det kan vara 

ett undertryckt problem. Alltså det kan vara ett problem, men den aktive väljer att inte se det 

som ett. Idrotten blir ett flyktmål från en obehaglig känsla som upplevs mellan idrotten och 

personens vänner.  

 

Som sista citatet under punkt 3.7, visar att planering har en framträdande roll. Det låter 

simpelt men för att prestera på nationell/ internationell elitnivå, är det många bitar som skall 

falla på plats. Peter och Nathalie Hassmén samt Johan Plate tar upp begreppet perfektionism.
53

 

De menar att höga mål och strävan efter det perfekta kan vara gynnsamt för en 

idrottsprestation. Dock kan det utvecklas negativt om till exempel resultat uteblir.  

 

Träningspasset är i många lägen det enkla att genomföra. För att få till ett givande pass är det 

mycket planering som måste fungera, för att få till det vardagliga livet att gå ihop, så den 

aktive kan fokusera på sin träning. Samtliga nämnde vila och återhämtning som viktiga inslag 

för att hinna med. Detta måste i många lägen också planeras in, vilket inskränker på den fria 

tiden som eventuellt kunde användas till att träffa vänner. I vissa fall kan det då uppstå 

intressekonflikt mellan den planerade ”vilotiden” och att träffa kompisar. Enligt de sju 

                                                   
53

 Hassmén, 2003, s. 133-135 



23 

 

intervjuade är detta inget problem, eftersom de i de flesta fall prioriterar idrotten. Det styrks 

även av Weinberg och Goulds beskrivning i forskningsläget om motivationen, som är stark 

hos elitaktiva ,vilket gör att de kan fortsätta att satsa.  

 

4.4 Diskussion kring teoretisk utgångspunkt och metod 

Den teoretiska utgångspunkten att tolka resultatet har varit till grund i det som presenteras i 

uppsatsen. Det viktiga har varit att inte värdera det den aktive berättar om hur de upplever sin 

elitsatsning gentemot att hinna med sina vänner. Det viktiga har varit att presentera vad de sju 

intervjuade toppidrottarna i Sverige anser om sin elitsatsning gentemot att hinna med sina 

kompisar. Tolkningen av resultatet blir då följande att det inte är något upplevt problem utan 

fokus blir istället på hur de aktiva hanterar sin situation för att inte uppleva det som ett 

problem.  

 

I metoden beskrevs valet av aktiva till studien. En annan grupp aktiva, ålder, om den aktive är 

skadad, prestationsnivå på de aktiva, antal intervjuade personer, en annan idrott, en annan tid 

på året i förhållande till de aktivas säsong, platsen för intervju kan ge ett annat resultat. Främst 

hävdar författaren att vilken nivån den aktive verkar på, har betydelse om den aktive upplever 

det som ett problem eller inte. Metoden och tillvägagångsättet i studien är författaren tillfred 

med. Eventuellt skulle fler frågor ge en tydligare analys. Fler antal aktiva samt fler 

representerade idrotter skulle eventuellt ge ett starkare svar. Författaren anser att 

intervjuprocessen som är stommen i arbetet, fick den tid som behövdes för att få det empiriska 

materialet vilket senare det gick att dra slutsatser ifrån. 

 

4.5 Hypoteser och vidare forskning 

Precis som Hassmén och Plate skriver, antas det bland annat krävas en otrolig målinriktning, 

perfektionism och planering för att nå toppskicket inom svensk och internationell idrott.
54

 

Helheten, en välbalanserad och medveten livsstil är viktigt för den aktive. Att analysera de 

faktorer som påverkar individen är viktigt att känna till. Annerstedt och Gjerset beskriver 

vikten av just hur det går att gradera medvetenheten om de faktorer som påverkar den 

aktive.
55
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Exempel på vidare forskning och en påbyggnad på denna studie är hur lagidrottare på 

motsvarande vis upplever situationen med sina vänner.  

 

Ekonomin är intressant att undersöka och hur elitaktiva finansierar sina satsningar. Finns det 

någon korrelation mellan aktiva som har ekonomisk stöttning från familjen mot de som inte 

har det, mot prestationen den aktive presterar.  

 

En analys av samma aktiva om 10 till 15 år hur de ser tillbaka på sin elitkarriär när de har 

avslutat den. Känner de då att det fanns en mening med satsningen samt vad känner den 

aktive att den vann eller försakade?  

 

4.6 Sammanfattande diskussion 

Hypotesen var att som elitidrottare känna att det ibland kunde uppstå intressekonflikter mellan 

att välja idrotten eller kompisarna. Genom intervjuerna med sju av landets bästa 

konditionsidrottare visades en annan bild. Visst kunde det uppstå konflikter i vissa lägen, men 

genom planering av sin tid och hela tiden se det långsiktiga idrottsliga målet, verkar det vara 

ett mindre problem att inte hinna träffa sina vänner så ofta.  

 

En av de största bidragande orsakerna till det, hävdar författaren är att de intervjuade tillhör 

sina respektive landslag. Deras träning ger resultat, så de får representera landet i mästerskap. 

För lekmannen som inte har ambitionen, talangen, förutsättningarna, kapaciteten eller vad det 

än är, kan försök till att fortsätta träna och behålla fokuseringen på sitt mål eventuellt bli till 

en inre intressekonflikt mellan vad idrotten ger och det den aktive måste försaka för att uppnå 

sitt mål.  

 

Författarna av artiklarna i tidskriften Svensk Idrottsforskning, med bland annat Carlsson, 

Patriksson och Wagnsson med flera, vilka alla beskrev vad de ansåg var drivkraften hos 

toppidrottarna, samt vilka som blir morgondagens stjärnor, hade flera intressanta vinklingar. 

Genom att se individen i sin miljö, där den aktive trivs, kan således den aktive utvecklas. 

Skulle denna studie ha använt sig av deras glasögon där miljön och förutsättningarna sätter 

rammarna för vilka toppidrottare svensk idrott vaskar fram. Då får skulle dels undersökningen 

se annorlunda ut, samt svaren skulle med största sannolikhet också ha en annan karaktär.  
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Detta arbete har intresserat sig för individen och hur den aktive själv upplever sin situation, 

utan medveten inblandning av yttre påverkningar. Med stöd dels av erfarenhet från den egna 

elitsatsningen, resultatet som kommit fram genom studien samt från forskningen som passerat 

förbi under studiens gång, att det i slutändan är helheten som påverkar individen. Det är den 

aktives olika tårtbitar, personliga förutsättningar och kapaciteter, som skapar 

förutsättningarna för framgång. Känslan finns och gror att det är rädslan av att misslyckas och 

stå ensam kvar utan idrott och utan kompisar när strålkastarna har släckts. Det är ett 

skräckscenario som rullas upp för de aktiva som offrar andra aktiviteter till förmån för 

idrotten. Varför inte dra glädje av och stötta dem som har kapacitet till att lyckas, och varför 

inte som aktiv, träda fram och ta ansvar och vara förebild i samma situation? Författaren till 

studien hävdar att det är, när rädslan för att förlora blir större, än glädjen av att vinna, då är 

den aktive illa ute. Det är bara den aktive själv, som i grund och botten, har chans att påverka 

utgången av vad personen verkligen vill, såväl på elitnivå, men även på lägre nivåer. 

 

Vad denna uppsats berättar är att kompisar är otroligt viktiga att ha. De kan vara våra vänner 

men likväl våra motståndare, som utvecklar oss på olika plan. Ibland kan faktiskt den där ölen 

vara så mycket roligare och givande att följa med på, än att låta bli.  
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Bilaga 1. KÄLL-OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

 Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?  

 Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 
Socialt 

Norm 

Norm and sport' 

Friends, sport, elite 

Friends, sport, elite 

Psychology 

anxiety and sports and elite 

anxiety and performance 

social aspects 

psychological aspects 

Personality 

Performance 

Cognitive ability 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Personality straits 

Athletic Performance 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Orden speglade forskningens hypotes. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 
GIH 

 

Soc abstrak 

 

 

Psycinfo 

 

Sportdiscus 

 

 

 

 

CSA 

Socialt 

Norm 

Norm and sport' 

Friends, sport, elite 

 

Friends, sport, elite 

 

Psychology 

anxiety and sports and elite 

anxiety and performance 

social aspects 

psychological aspects 
Personality 

Performance 

Cognitive ability 

Peter Hassmen 

0 

0 

42 

14 

 

 

 

0 

300 

10 

200 

200 

>100 

>100 

>100 

33 

0 

0 

 

2 

 

 

 

0 

1 

0 

0 

0 

Ca 10 

Ca 10 

Ca 10 

6 

 

KOMMENTARER:  
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Det var svårt att hitta lämpliga artiklar eller böcker då de tar upp problem som är 

närliggande men inte den överbyggande process problematiken som stressen mellan en 

elitidrottare och kompisgruppen.  

Kommer att lägga ner mycket mer på sökningar av artiklar eftersom det finns mycket skrivet. 

Upplever också att engelskan är en begränsning i att finna relevanta artiklar.  

Genom sökbasen CSA söktes direkt på författaren Hassmén och fann uppemot 35 artiklar 

varav flera bidragit till att räta ut frågetecken och givit nya sökord samt en grovstruktur i det 

fortsatta arbetet. Kommer bland annat jobba vidare med att söka på olika författare och finna 

fler sökord. 
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Bilaga 2. Välkomstbrev 

 
 
Hej. 
 
Jag heter Fredrik Edin och studerar på Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Jag läser 
sista året på tränarlinjen och skriver för fullt på min C-uppsats. Jag undrar om du, som elitaktiv, skulle 

vilja delta i min studie om Elitsattsning kontra kompisgänget?  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elitaktiva i uthållighetsidrotter upplever och hanterar 
relationen mellan en idrottssattsning och socialt umgänge. 
 
Vi kommer att genomföra en intervju som tar ungefär 45 minuter. Allt DU säger kommer att vara 
fullständigt konfidiellt och allt som sägs under intervjun kommer bara jag att ha tillgång till. Du 

kommer att vara anonym samt redovisas med ett påhittat namn i uppsatsen. Det material som jag 
samlar in kan du få läsa och korrigera och godkänna innan det publiceras. Slutprodukten kommer vara 
en C-uppsats som kommer publiceras som text vid GIH i Stockholm och skall tjäna för att öka 
kunskapen om elitaktivas situation.  Om du upplever något ämne som jobbigt eller inte vill diskutera 
är du fri och säga det och jag kommer inte fråga om det någon mer gång under intervjun. När som 
helst är du fri att avböja att svara eller avbryta intervjun. Intervjun kommer att spelas in på band som 
efter det att uppsatsen är klar kommer att raderas. 
 

Som elitaktiv gör man åtskilliga uppoffringar för något man tror enormt mycket på. Ibland kan det 
vara att utstå fysisk smärta och ibland kan det vara att hantera situationer som inte känns rätt för 
stunden men på sikt är viktiga att ha genomfört. Till exempel flyttat från hem och vänner för bättre 
träning eller stannat hemma en kväll istället för att träffat kompisar, för dagen efter är det en viktig 
träning. Situationer som kan vara jobbiga för några medan andra inte ser det som ett problem. 
 
Ämnen jag skulle vilja diskutera är: 

 

 Hur länge Du varit aktiv elitidrottare? 

 Hur har din karriär sett ut? 

 Vilka mål har du med din satsning? 

 Vad betyder idrotten för dig? 

 Hur ser din sociala tillvaro ut med kompisar? 

 Vart finns kompisarna, i idrotten eller utanför idrotten? 

 Hur hanterar DU situationer som krockar med din elitsatsning? Tidsmässigt, intressen, 
umgänge med kompisar, prestation osv. 

 
Utifrån ovan nämnda ämnen vill jag försöka följa upp intressanta spår som kan användas för att 
besvara syftet med min uppsats.   

 
Tack på förhand 
 
Fredrik Edin 
Stockholm, 2008-10-22 
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Bilaga 3. Förberedda frågor till de aktiva 

 

 Namn? 

 Ålder? 

 Hur länge har du varit aktiv? 

 Hur har din karriär sett ut? 

 Vilka mål med din sattsning har du? 

 Vad är idrotten för dig? 

 Vad känner du att du vinner med idrotten? 

 Vad känner du att du försakar med idrotten? 

 Vart finns vännerna? 

 Hur ofta träffar du dem? 

 Vad brukar ni hitta på? 

 Hur ser stöttningen ut hemifrån 

 Hur ser kompisarna på din kariär? 

 Finns det någon stress med din idrott? 

 Hur ser du på framtiden med kompisarna? 

 Hur ser du på en beslutssituation? Kompisgänget eller idrotten? 


