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Abstract  

Girls choose to drop out of sports in a higher rate than men. According to some researchers there are 
several factors that affects their decisions to drop out or continue with their sport. The purpose with this 
study is to increase knowledge about young female athletes and how they look at their future in elite 
sports, also how the girls experience their elite efforts, and what they find important in it. The study 
examines what is required for young female elite athletes to continue their elite efforts and what factors 
affect how the girls look at their future. In this study, a qualitative survey in the form of semi-structured 
interviews has been conducted. The selection consisted of six girls from the sports soccer, ice hockey 
and taekwondo. The result showed that the athletes consider having fun and to develop to be the most 
important in sport. Factors that made the athletes continue their elite efforts was right conditions and 
their sport clubs. The factors that determines how athletes look at their future were their goals and 
dreams, as well as motivation. The conclusion of this study was that the conditions can be different 
between team athletes and individual athletes. The individual athletes in this study seemed more 
satisfied with their situation than the team athletes.    

  

Nyckelord: Avhopp, kvinnliga idrottare, ungdomsidrott, utveckling  

Keywords: Drop out, female athletes, youth sports, development     
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Inledning  

En problematik inom den svenska idrottsrörelsen är att allt fler ungdomar väljer att 

sluta idrotta, framför allt tjejer. 80 procent av alla ungdomar har någon gång varit 

aktiva i en idrottsförening, dock är det endast hälften av dessa som vid cirka 20 års 

ålder fortfarande idrottar (Riksidrottsförbundet RF, 2004). De fysiska aktiviteterna 

byts ut mot mer stillasittande aktiviteter och det får en negativ effekt på folkhälsan. Ur 

ett folkhälsoperspektiv är det av stor betydelse att få ungdomar att stanna kvar inom 

idrotten för att de ska vara tillräckligt fysiskt aktiva. För att ungdomar ska stanna kvar 

inom idrotten är det viktigt att undersöka vad som krävs för att de ska fortsätta och 

vilka faktorer som påverkar deras beslut för att på så sätt kunna hjälpa dem och 

underlätta deras idrottande. I ett försök att vända denna negativa trend skapades 

Handslaget (2004–2007) och Idrottslyftet (2007-). Det är satsningar som innebar att 

riksidrottsförbundet fick bidrag av staten för att stödja utvecklingen av barn- och 

ungdomsverksamhet och på så sätt minska antalet avhopp (RF, 2016). Precis som 

Eliasson och Johansson (2014) skriver är avhopp inom ungdomsidrotten även ett 

problem på regeringsnivå, som kräver särskilda åtgärden. 

Många ungdomar idrottar för att det är roligt och för det sociala värden som idrotten 

medför. Där kompisarna i träningsgruppen, laget och en bra relation med tränarna 

värdesätts (Franzén & Pettersson, 2004; Thedin Jakobsson, 2014; Boyd, Weinnmann 

& Yin. 2002). Andra faktorer som idrottare anser vara betydelsefulla är att kunna 

fortsätta utvecklas och bli bättre på sin idrott (Thedin Jakobsson, Lundvall & Redelius, 

2014; Boyd, Weinnmann & Yin, 2002). För att kunna hjälpa de idrottare som vill 

utvecklas och elitsatsa, samt ge alla samma möjlighet att kunna satsa och nå sin fulla 

potential som idrottare så finns det en modell som benämns som svenska modellen.  

Modellen innebär att samhället och idrottsrörelsen tar ett gemensamt ansvar 

tillsammans och erbjuder stöd till individen. Genom idrottsrörelsens samverkan med 

det svenska skolsystemet underlättar detta för ungdomar att kombinera sin 

elitsatsning med gymnasieutbildning (RF, 2017).  

 

När idrottaren går ut gymnasiet får den inte samma stöd och förutsättningar längre. 

Om idrottare ska kunna fortsätta sin elitsatsning efter gymnasiet krävs det att de får 

de förutsättningar de behöver (Adan, 2011). RF (2017) förklarar att svenska idrottare 

ska ha möjligheten att nå sin fulla potential och bli framgångsrika på elitnivå om de 
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vill.  Trots det är det många som avslutar sin elitsatsning före de nått sin fulla potential. 

Vad beror det på? Får de inte tillräckligt med stöd? Får de inte rätt förutsättningar? De 

är frågor som måste besvaras. Det är viktigt att elitidrotten i Sverige fortsätter 

utvecklas och skapa idrottsliga framgångar, detta i sin tur skapar förebilder och 

inspirerar till livslångt idrottande (RF, 2017).  

 

Då forskningen visar att det är fler tjejer som slutar idrotta än killar skulle det vara 

intressant att närmare studera hur elitsatsande gymnasietjejer tänker kring sin framtid 

och vad som får dem att fortsätta med sin idrott, samt vad som krävs för att de ska 

fortsätta idrotta. Utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv är det viktigt att skapa 

kunskap om hur människan förändras och formas inom idrottens område (Umeå 

universitet, 2015). Den här studien handlar således om att utveckla en djupare kunskap 

om idrottande gymnasietjejers tankar om elitidrott och identifiera vilka processer som 

påverkar deras idrottande. 

 

Genom att identifiera de faktorer som påverkar gymnasietjejerna i sitt idrottande, 

skulle det kunna tillföra mer kunskap om det här området, vilket i sin tur skulle kunna 

leda till att fler kvinnliga idrottare fortsätter att elitsatsa.  
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Tidigare forskning 

Här nedan redogörs utifrån tidigare forskning hur avhopp inom idrotten ser ut, vilka 

faktorer som bidrar till att de aktiva slutar eller fortsätter med sin idrott, samt vilka 

faktorer som påverkar idrottares syn på framtiden.  

 

Orsaker till avhopp  

I en studie gjord av Franzén och Pettersson (2004) studerades avhopp hos 

fotbollsspelande flickor och pojkar i åldrarna 13 till 15 år i 47 lag i Sverige. Författarna 

har vid varje säsongsavslutning följt upp vilka som har hoppat av och varför, samt vilka 

som har fortsatt med fotbollen. I forskarnas resultat framgår det att för varje år 

minskade deltagarantalet. Även i Trondmans (2005) studie om föreningsidrottens 

betydelse för ungdomar 13–20 år visade det sig att ungdomar som idrottar i en 

förening minskar successivt desto äldre de blir och detta gäller i synnerhet tjejer. 

Avhoppsproblematiken bland ungdomar kan även Enoksen (2011) styrka med sin 

studie som handlar om 202 manliga och 98 kvinnliga lovande löpare i åldrarna 16–17 

år, som undersöktes under en 25 års period. Syftet med studien var att identifiera hur 

många som slutade med idrotten och vilka anledningar som fanns till avhoppen. I 

resultatet framgick det att vid 17 års ålder var det fler tjejer än killar som hoppade av.   

 

Vad det beror på att ungdomar väljer att sluta med idrott, förklarar Franzén och 

Pettersson (2004), är till stor del på grund av att alla inte får samma möjlighet att tävla 

och spela match, då det förekommer toppning. Forskarna menar även att tränarnas 

egenskaper samt den sociala aspekten i form av skolkamrater och kompisar också är 

vanliga orsaker till avhopp. När en utövare slutar så tenderar även deras vänner i 

många fall att göra detsamma. Även resultatet i Trondmans (2005) studie visade på att 

de främsta faktorerna till avhopp bland ungdomarna var att de fick andra intressen, 

tappade intresset för idrotten och tidsbrist.  

 

De vanligaste orsakerna till avhopp som framgår i Enoksens (2011) studie, är skador, 

höga krav från skolan och motivationsbrist. En för tidig elitsatsning och allt för hård 

träning kan vara grunden till skador som sedan leder till att många idrottare tvingas 

sluta. Genom kommunikation mellan idrottaren, tränare och det medicinska teamet så 

skulle skadorna minska och det skulle inte vara en lika stor orsak till avhopp. När det 
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gäller höga krav från skolan menar forskaren att genom bättre planering kring skolan 

och idrotten, så skulle idrottaren kunna fortsätta med sin satsning utan att vara för 

stressad gällande skolarbetet. Motivationsbrist kan bero på att elitidrottaren inte 

känner att den utvecklas, vilket i sin tur kan leda till försämrad självkänsla. Därför är 

det av stor vikt att tränaren hjälper idrottaren att upprätthålla sin motivation, 

exempelvis genom att sätta upp delmål och nya mål. 

 

Ytterligare orsaker till avhopp bland barn och ungdomar beskriver Crane och Temple 

(2012) är upplevd press från vänner, minskat intresse för idrotten, att de hellre 

prioriterade att göra andra saker, svagt stöd från familjen, att de inte trivdes med 

tränaren, samt pressen att de ville prestera och göra bra ifrån sig i sin idrott. Eliasson 

och Johansson (2014) fann liknande resultat i sin studie. De studerade avhopp med 

utgångspunkt i ett innebandylag för flickor i åldern 13–18 år. I resultatet kom 

forskarna fram till att avhoppen beror på flera olika anledningar. De vanligaste 

orsakerna till att flickorna slutade i deras studie var en förändring i verksamheten som 

ledde till en ökad prestations- och resultatinriktad verksamhet, förändringar i laget och 

nya tränare som hade ett annat förhållningssätt än den tidigare och som idrottarna inte 

trivdes med. Ytterligare andra orsaker var mer individuella, som att de valde att satsa 

på andra idrotter, att idrotten tar upp för mycket tid eller att de ställde för höga krav 

på sig själva. 

 

Även i Stenling, Lindwall och Hassméns (2015) studie om motivation som undersökte 

109 tjejer och 138 killar i åldrarna 16–20 år som elitidrottande inom längdskidåkning, 

framgick det att avhoppen beror av flera olika anledningar, där den främsta 

anledningen i deras studie var tidsbrist. Forskarna förklarar att vara elitidrottare kan 

vara en stressande och pressande upplevelse som skadar motivationen och 

välbefinnandet. 

 

Varför stannar ungdomar kvar?  

MacPhail, Gorely och Kirk (2003) förklarar att det finns många faktorer som kan 

påverka ungdomar att stanna kvar inom idrotten. I deras studie, som pågick under 18 

månader, var syftet att undersöka vilka orsakerna är till att ungdomar i England 

fortsätter med sitt idrottande. Där framgick det i resultaten att ungdomarna idrottade 

för att träffa kompisar, och för att det var roligt, samt för att känna sig hälsosam och 
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hålla sig i form. Fortsatt i studien diskuterade forskarna vikten av att idrott ska 

upplevas som roligt, där de menar att det ska vara grunden för att ungdomar ska 

fortsätta idrotta och i några fall elitsatsa. En annan faktor som är betydelsefull för 

ungdomars idrottande är tränarna. I Gagnes (2003) studie undersöktes 33 unga 

kvinnliga gymnaster från USA, med syfte att undersöka hur idrottarna upplevde stöd 

från tränare, deras behov av tillfredsställelse, motivation och välbefinnande.  

Resultatet visade att stöd från tränare ger ungdomarna en högre känsla av 

välbefinnande och ökad inre motivation. Den inre motivationen gör att ungdomarna 

får ett större intresse för idrotten och det gör också att de tycker idrotten är roligare. I 

Franzén och Petterssons (2004) studie visade resultatet på precis som också i Gagne´s 

(2003) studie att tränarna har stor betydelse, men i den studien var det snarare 

tränarnas kvaliteter och kunskap om idrotten som var betydelsefulla för ungdomarna. 

 

Andra stöd som är betydelsefulla för ungdomar som elitsatsar är ekonomiskt stöd och 

stöd från föreningen. I De Bosscher, De Knop, van Bottenburg och Shiblis (2006) 

studie om vilka faktorer som påverkar för att idrottare ska nå framgång, visade 

resultatet på att ekonomiskt stöd var det viktigaste. Det ökar möjligheten för idrottaren 

att utvecklas och kunna satsa på sin idrott fullt ut, exempelvis om idrottaren kan leva 

på sin idrott. Varför föreningens stöd är viktigt förklarade forskarna med att strukturen 

och riktlinjerna som finns i föreningen påverkar idrottarens möjligheter att bli 

framgångsrik i sin idrott. Även tillgång till idrottsanläggningar är viktigt för att 

idrottaren ska få rätt förutsättningar för att kunna utvecklas.  

 

Ytterligare faktorer som är betydelsefulla fick Thedin Jakobsson, Lundvall och 

Redelius (2014) fram i sin studie där syftet var att undersöka varför ungdomar i 19 års 

ålder fortsätter att idrotta. Resultatet visade på att de främsta anledningarna till att 

ungdomarna fortsatte idrotta var att de tyckte det var roligt och för att de ville fortsätta 

utvecklas inom sin idrott. Idrottarna ansåg också att det var viktigt att få känna en 

känsla av tillhörighet och gemenskap med både lagkompisar och tränare, samt dela 

sina intressen med likasinnade. Ungdomarna menade även att idrotten gav dem en 

distans från det vardagliga livet och sysselsättningar, det gav dem motiv till att fortsätta 

idrotta. Att ha roligt var också det mest betydelsefulla i Thedin Jakobssons (2014) 

studie, där nio flickor och nio pojkar i åldrarna 15–19 år med fokus på varför ungdomar 

väljer att stanna kvar i idrottsföreningar har studerats. Resultatet visade på att ha roligt 



 

6 

var det mest betydelsefulla för ungdomarna. Vad som uppfattades som roligt skiljde 

sig dock åt.  Några ungdomar ansåg att det var viktigt att utvecklas inom idrotten, 

medan några andra upplevde att det var tävling- och utmaningsmomentet som var 

betydelsefullt. En del av ungdomarna ansåg att sammanhållningen med sina tränare 

och med resten av laget var roligast.  

 

En annan anledning till varför ungdomar stannar kvar inom idrott, som dock skiljer 

sig från resultaten som de ovanstående studierna fått fram, är att individen vill ha 

bekräftelse. I Lagergren och Fundbergs (2015) studie om unga elitidrottande tjejer 

aktiva i idrotterna fotboll, tennis och klassisk balett var syftet att undersöka deras syn 

på framtiden som elitidrottare och hur mycket tränare och föräldrar påverkar dem.  

Forskarna fick fram ett intressant resultat när de frågade varför de aktiva idrottade, en 

tjej svarade för att bli bekräftad. Svaret var inte det forskarna hade förväntat sig, det 

skapade mer frågor än svar. Lagergren och Fundberg (2015) fick aldrig svar på hur 

idrottaren fick bekräftelse eller om hon ens fick det. Detta visar att vad som gör att 

ungdomar stannar kvar inom idrotten är en komplex fråga med inte alltid så enkla svar.  

 

Elitidrottares syn på framtiden  

Det finns flera faktorer som spelar in på hur idrottare ser på framtiden, till exempel 

deras motivation, kunskap om idrotten och påverkan från de människor som finns runt 

omkring idrottaren. I en Australiensk enkätstudie av Albion och Fogerty (2005) där 

syftet var att undersöka hur gymnasieelever som elitsatsar ser på sin karriär i 

framtiden, visade resultatet att de flesta eleverna kryssade för flera svarsalternativ. Till 

exempel 87 stycken valde att fortsätta vara aktiv inom idrotten, som exempelvis 

tränare, idrottslärare, eller annat hälsorelaterat jobb. 86 stycken valde karriärer som 

inte hade något med idrott att göra, och 34 stycken valde professionell idrott. Dock var 

det endast tre stycken som kryssade för professionell idrott som sitt enda karriärval, 

alla dessa tre var killar. Forskarna förklarar att idrottarnas val av karriär beror på 

motivation och hur mycket kunskap idrottarna har om de olika yrkena. Om idrottarna 

får den information och kunskap de behöver, samt uppmuntras till att nå högre mål så 

bidrar det till att idrottaren får en mer balanserad syn på framtiden (Albion och 

Fogerty, 2005). 
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En annan faktor som påverkar idrottares syn på framtiden är viljan. Elbe, Szymanski 

och Beckmann (2005) undersökte 63 ungdomar som elitidrottade och gick på en 

idrottsskola, samt 122 ungdomar som gick på en vanlig skola. Syftet med studien var 

att undersöka utvecklingen av viljan hos unga idrottare som går i en idrottsskola. 

Resultatet visade att viljan hos ungdomarna som gick på idrottsskola hade utvecklats i 

större utsträckning än hos ungdomarna som gick på den vanliga skolan. Forskarna 

menar att som elitidrottare är viljan viktig för att klara av långa och intensiva 

träningsbelastningar, för att kunna utvecklas och bli bättre.  

 

Andra faktorer som påverkar ungdomars syn på framtiden beskriver Hedenborg 

(2014) i sin studie. Syftet i studien var att förstå hur ungdomar tänker kring framtiden 

gällande idrott, 182 ungdomar som gick årskurs två och tre på gymnasiet intervjuades. 

I resultatet framgick det att ungdomars positiva och negativa erfarenheter och 

förväntningar av idrotten var faktorer som påverkade deras syn på framtiden. Många 

ungdomar hade svårt att uttala sig om framtiden, särskilt tjejerna. Hedenberg (2014) 

förklarar att det kan vara svårt att förklara något som man inte vet någonting om, som 

i det här fallet hur ungdomarna ser på framtiden. Fortsatt menar forskaren att 

anledningen till att killar har en tydligare bild av framtiden inom idrott kan bero på att 

i många fall har killar bättre förutsättningar än tjejer när det kommer till idrott.  

 

Lagergren och Fundberg (2015) fick till viss del fram liknande resultat i sin studie. I 

resultatet visade det sig att det fanns stora skillnader mellan olika idrotter. Inom 

fotboll fanns det inga tydliga mål eller förväntningar på idrottarna från varken tränare 

eller föräldrar. Forskarna menar på att bristen på förväntningar och mål att sträva mot 

var faktorer som påverkade tjejernas syn på framtiden. Idrottarna hade inga tydliga 

tankar eller långsiktiga mål kring framtiden. Till skillnad från fotbollen så upplevde 

idrottarna inom tennisen att både tränarna och föräldrarna hade höga förväntningar 

på idrottarna och pushade dem i sin idrottssatsning. Stödet från tränarna och 

föräldrarna påverkade idrottarna, så pass att de såg sin fortsatta satsning som 

självklar. Inom baletten var målen och förväntningarna ännu tydligare och striktare än 

i tennisen. Idrottarna fick även veta direkt om de inte levde upp till förväntningarna. 

Forskarna menar att detta gjorde att dansarna fick tydliga mål att eftersträva i 

framtiden. Sammanfattningsvis menar Lagergren och Fundberg (2015) att ha 

förväntningar på sig och mål att sträva mot ger idrottarna tydligare bild av framtiden.  
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur elitsatsande 

gymnasietjejer ser på sin framtid inom elitidrott. Det specifika syftet är att undersöka 

hur de upplever sin elitsatsning och vad som är betydelsefullt inom idrotten och som 

får de att fortsätta sin idrottssatsning.  

Studiens frågeställningar är: 

• Vilka är de bidragande faktorerna till att elitsatsande gymnasietjejer stannar kvar 

inom idrotten? 

• Vad krävs för att gymnasietjejerna ska fortsätta sin elitsatsning? 

• Vilka faktorer påverkar hur elitsatsande gymnasietjejers ser på framtiden inom 

sin idrott? 
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Metod  

Här nedan redogörs hur studien är uppbyggd och utformad. Mer specifikt beskrivs hur 

frågorna i intervjuguiden är formulerade för att vara relevanta till studiens syfte och 

frågeställningar. En beskrivning görs också över den hänsyn som tagits till 

Vetenskapsrådets (2012) etiska principer. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningarna som bygger på hur elitsatsande gymnasietjejer ser 

på sin framtid, vad de upplever är betydelsefullt inom idrotten och vad anledning är 

att de fortsätter med sin idrott, har en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 

genomförts. Valet av metod grundades på att den undersökningsformen ger goda 

möjligheter till att få personliga svar och en insikt i hur intervjupersonerna tänker 

kring ämnet. Att frågorna besvaras utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter och 

upplevelser ger en uppfattning om hur personen tolkar verkligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På så sätt menar forskarna att det ger ett rikare datamaterial än 

kvantitativa metoder som exempelvis enkät, som ofta består av förbestämda 

svarsalternativ och litet utrymme för egna åsikter.    

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det finns olika typer av intervjuer, och i den 

här studien valdes semi-strukturerad intervju. Den innebär att en intervjuguide 

utformas med ett antal teman och huvudfrågor, samt att det lämnas utrymme för 

följdfrågor. Möjligheten till att ställa följdfrågor som anknyter till någonting 

intervjupersonerna sagt och på så sätt ta del av gymnasietjejernas tankar och 

erfarenheter var en viktig anledning till varför denna metod valdes. 

 

Urval 

Urvalet för denna studie är sex gymnasietjejer i en mellanstor stad i Norrland, som 

elitsatsar inom idrotterna fotboll, taekwondo och ishockey. En av tjejerna elitsatsar 

både inom fotboll och inom ishockey. Anledningen till att utövare från olika idrotter 

valdes som intervjupersoner var för att få fler perspektiv på hur gymnasietjejerna ser 

på sin framtid, och vad det beror på att de fortsätter idrotta, samt vad de anser vara 

betydelsefullt för dem inom idrotten. Respondenterna valdes ut med hjälp av 

målinriktat urval, som Bryman (2011) förklarar innebär att intervjupersonerna har 
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valts ut för att deras kunskap är relevant för studiens frågeställningar. Fortsatt menar 

forskaren att den metoden är den vanligaste och mest passande för kvalitativ 

forskning. Ett urvalskriterium studien hade var att intervjupersonerna skulle vara 

elitidrottare, det bidrar till att intervjuerna blir mer sakliga och får djupare innehåll. I 

den här studien kommer en kombination av Idrottshögskolan vid Umeå universitet 

(2015) och min egen definition av begreppet elitidrott användas: Att den individuella 

idrottaren befinner sig på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag. Att 

lagidrottare befinner sig i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna, 

eller att idrottaren har ambitionen att nå dit. 

 

Inom målinriktat urval finns det två angreppssätt, snöbollsurval och teoretiskt urval. 

Snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med personer som sedan bidrar till 

kontakt med andra personer som är lämpliga för studien. Teoretiskt urval innebär att 

forskaren väljer personer till studien tills de utformade kategorierna är teoretiskt 

fyllda, utifrån det väljs ytterligare intervjupersoner ut (Bryman, 2011).  Angreppssättet 

som användes i den här studien var snöbollsurval, för att komma i kontakt med möjliga 

intervjupersoner skickades ett mail (se bilaga 1) till tränare och till personen som är 

ansvarig över Nationell idrottsutbildning (NIU) i staden. Detta mail vidarebefordrades 

till ansvariga lärare för respektive idrott, som sedan gav mig kontaktuppgifter till 

idrottarna, som också kontaktades via mail (se bilaga 2). 

 

Procedur  

I denna del beskrivs hur intervjuguiden har skapats, hur intervjuerna har genomförts, 

samt hur det insamlade materialet har analyserats. 

 

Utformning av Intervjuguide  

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 3) är skapade utifrån syftet och frågeställningarna. 

Vid formuleringen av frågorna användes Kvale och Brinkmann (2014) frågekategorier 

för att skapa en struktur i intervjuguiden. För att öka trovärdigheten i studien har 

öppna frågor använts och frågor i påståendeform undvikits. Personliga åsikter lagts åt 

sidan för att dem inte ska påverka resultatet i enlighet med Trosts (2010) 

rekommendationer.     
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Intervjuguiden utformades utifrån fyra teman, bakgrund, betydelsefullt inom 

idrotten, idrott i staden och elitsatsande gymnasietjejers syn på framtiden. Dessa 

teman valdes för att lättare kunna få fram ett resultat från intervjun som matchade 

frågeställningarna. I det första temat bakgrund, ställdes frågor som vilken idrott de 

satsar inom, vilken årskurs de går och vad som fick dom att börja med idrott. Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att dessa frågor kallas inledande frågor och används för 

att intervjupersonen ska känna sig bekväm och för att forskaren ska få veta mer om 

själva intervjupersonen. Det andra temat, betydelsefullt inom idrotten handlar om vad 

personerna ansåg vara mest betydelsefullt inom sin idrott och anledningen till att de 

idrottar. I det tredje temat, idrott i staden beskriver de hur det är att vara elitidrottare 

i en mellanstor stad i Norrland och i det sista temat, elitsatsande gymnasietjejers syn 

på framtiden handlar om hur deltagarna ser på sin framtid inom sin idrott. 

 

Frågorna i dessa teman bygger på sonderingsfrågor, uppföljningsfrågor och indirekta 

frågor. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att sonderingsfrågor innebär att 

forskaren ställer frågor som ger djupare svar, exempelvis "Vad är det som gör att du 

fortsätter med din idrott?". En uppföljningsfråga på det skulle kunna vara "På vilket 

sätt bidrar det till att du fortsätter idrotta?". Uppföljningsfrågor används för att få mer 

utvecklade svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Indirekta frågor förklarar forskarna 

innebär att intervjuaren ställer frågor för få intervjupersonen att se på ämnet ur ett 

annat perspektiv, exempelvis "Vad tror du är anledningarna till att ungdomar väljer att 

elitsatsa inom din idrott i (stad borttagen)?". Intervjuguiden avslutas med frågan "Är 

det något du vill tillägga?" för att ge intervjupersonen möjligheten att tillägga om det 

är någonting den kommit på i efterhand. 

 

Genomförande av intervjuer 

Plats och tid för intervjuerna bestämdes tillsammans med intervjupersonen. 

Intervjupersonen fick förslag på platser och kunde utifrån det välja vilken som kändes 

bäst. Genom att ge förslag så behövde intervjupersonen inte känna att den bar hela 

ansvaret, att låta respondenten få vara med och bestämma en plats där den känner sig 

trygg gör att intervjun ofta blir mer bekväm (Trost, 2010). Tre av intervjuerna 

genomfördes på respondenternas skola, varav två i grupprum och en i biblioteket. Två 

av intervjuerna genomfördes på respondenternas träningsanläggning. Vid 

intervjuerna på skolorna förekom inga störningsmoment, men vid intervjuerna som 
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genomfördes på träningsanläggningarna förekom en del störande ljud, som tog bort 

lite av fokus från intervjun. Det är en fördel om intervjun äger rum där det är lugnt 

utan störningar (Trost, 2010).  

 

Den sista intervjun genomfördes via telefon, på grund av att respondenten befann sig 

i en annan stad. När telefonintervjun skulle transkriberas upplevdes ljudet sämre än 

de övriga inspelade intervjuerna, vilket Bryman (2011) påpekar är en risk med 

telefonintervjuer. Intervjuerna var ca 30 minuter långa, samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades. Inspelning och transkriberingen gjorde det lättare för mig som 

intervjuare att aktivt delta i intervjun då det inte behövde föras anteckningar, det 

minskar även risken att missa viktig information. Transkriberingen genomfördes 

samma dag som intervjun för att på så sätt lättare komma ihåg situationen och 

intervjupersonens kroppsspråk (Bryman, 2011). 

 
Analys av insamlade data 

När materialet var insamlat och transkriberat delas intervjuerna in i var sin färg och 

svaren från intervjupersonerna sorterades efter frågorna för att tydligare se vem som 

sa vad, samt få en överblick. Materialet analyserades med hjälp av meningskodning 

och meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att kodning innebär 

att bryta ner texten till nyckelord och koncentrering innebär att texten bryts ner till 

kortare meningar, för att på så sätt få fram det viktigaste och koppla det till olika 

kategorier.   

 

Utifrån det insamlade materialet bildades kategorierna faktorer som respondenterna 

ansåg vara betydelsefulla i deras idrottande, faktorer som gjorde att respondenterna 

vill fortsätta sin satsning i en mellanstor stad i Norrland och faktorer som påverkar 

hur respondenterna ser på framtiden. Orden och meningarna från kodningen och 

koncentrering placerades in i passande kategorier och analyserades.  

 

Forskningsetiska principer 

Gällande en kvalitativ undersökning finns det ett antal etiska principer som forskare 

måste ta hänsyn till (Bryman, 2011). Principerna informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn till 

under genomförandet av intervjuerna för att öka studiens trovärdighet (Trost, 2010). 



 

13 

Gällande informationskravet så informerades intervjupersonerna innan påbörjad 

intervju om studiens syfte, samt om villkoren för deras deltagande. Det informerades 

om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna måste ge sitt 

godkännande till att vara med i studien, detta gjordes via mailkontakt. Nyttjandekravet 

innebär att det intervjupersonerna säger endast får användas för den specifika studien. 

Deltagarna i studien meddelades att intervjuerna skulle spelas in och att materialet 

från intervjuerna endast skulle användas för studiens ändamål. Det sista kravet, 

konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna informeras om att de kommer 

att vara helt anonyma i rapporten (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat  

Resultaten bygger på sex intervjuer med elitsatsande gymnasietjejer i en mellanstor 

stad i Norrland, från idrotterna fotboll, ishockey och taekwondo. För att läsaren ska få 

en uppfattning om vilken idrottare som säger vad, benämns intervjupersonerna som: 

fotbollsspelare 1, fotbollsspelare 2, taekwondoutövare 1, taekwondoutövare 2, 

ishockeyspelare 1 (det var hon som också elitsatsande inom fotboll) och 

ishockeyspelare 2. Resultatet är uppdelat i tre delar med underrubriker som baserades 

på det insamlade materialet. Den första delen är Faktorer som respondenterna ansåg 

vara betydelsefulla i deras idrottande, andra delen är Faktorer som gjorde att 

respondenterna vill fortsätta sin satsning i en mellanstor stad i Norrland, tredje 

delen Faktorer som påverkar hur respondenterna ser på framtiden. 

 

Faktorer som respondenterna ansåg vara betydelsefulla i deras idrottande  

De faktorer som respondenterna ansåg vara betydelsefulla i deras elitsatsning har 

sammanfattats under rubrikerna, det ska vara roligt och att utvecklas, som var de två 

huvudsakliga faktorerna.  

 

Det ska vara roligt 

Vikten av att det ska vara roligt att idrotta var den faktor som alla respondenterna 

ansåg vara mest betydelsefull. Vad som gjorde det roligt var till stor del den sociala 

biten, både i lagidrotterna fotboll och ishockey, men också i den individuella idrotten 

taekwondo. Alla respondenterna förklarade att de spenderade mycket tid med sitt lag 

och att det var som ett andra hem. De hade kompisar i laget och det fanns en 

gemenskap och sammanhållning som gjorde att de trivdes. Fyra av intervjupersonerna 

förklarade att kunna möta motgångar och framgångar tillsammans i laget gjorde 

idrotten roligare: Det är roligt att fira framgångar tillsammans, och även motgångar 

kan man lättare ta på ett bättre sätt, när man är flera som går igenom samma och 

förstår hur det känns (Fotbollsspelare 2). 

 

Att nå resultat och bli bättre var också faktorer som gjorde, att respondenterna ansåg 

det roligt att idrotta, både inom laget och som enskild idrottare. Att vinna eller nå 

uppsatta mål motiverade alla intervjupersonerna till att fortsätta idrotta och att jobba 

ännu hårdare. En respondent menade: Det är ju roligt för en själv att se att det går 
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framåt och att jag faktiskt kan bli bättre och allt sånt där, att ens träning ger resultat 

(Ishockeyspelare 1). Fotbollsspelare 2 förklarade att det var viktigt att hennes 

idrottande ska ge mer än vad det tar, idrotten ska vara rolig och göra att hon mår bra 

av det, annars skulle hon nog sluta. Alla intervjupersonerna förklarade att det kan vara 

stressigt och påfrestande att elitsatsa, exempelvis om de är i en motivationssvacka och 

inte når de resultat de vill. Det kan göra att de tappar motivationen för idrotten. 

Taekwondoutövare 1 menade att laget och tränaren har stor betydelse, för utan 

peppande ord och stöd från tränare och laget hade hon nog slutat: Det finns ju alltid 

någon som är laddad och positiv så då hjälper ju det och det drar ju som upp en 

(Taekwondoutövare 1).  

 

Att utvecklas  

Att utvecklas var också en faktor som alla intervjupersonerna ansåg vara betydelsefull, 

respondenterna ville nå resultat och se hur bra de kunde bli. Tre av respondenterna 

hade som mål att spela i en högre serie, men ishockeyspelare 1 och taekwondoutövare 

2 hade ännu högre uppsatta mål och drömmar som de strävade mot. Ishockeyspelare 

1 hade som dröm att spela i landslaget, och taekwondoutövare 2 ville nå världstoppen. 

Alla intervjupersonerna förklarade att genom att utvecklas blev de mer motiverade till 

idrotten: Att utvecklas är det viktigaste, för det gör att min motivation höjs och det 

blir ännu roligare att spela (Fotbollsspelare 2). När intervjupersonerna upplevde att 

de inte utvecklades och presterade så som de ville resulterade det ofta i dåligt humör 

och en känsla av besvikelse. Två av intervjupersonerna förklarar också att när de 

hamnat i en motivationssvacka hade de börjat ifrågasätta sitt idrottande, om de skulle 

fortsätta eller inte. 

 

En annan orsak som var betydelsefull för fotbollsspelare 1 var att när hon utvecklades 

och blev bättre fick hon mer beröm av människor runt omkring sig, och detta var till 

stor del varför hon ville fortsätta elitsatsa. Fortsatt menade intervjupersonen att det 

var viktigt att utvecklas ur ett konkurrensperspektiv: Jag vill verkligen spela fotboll, 

för att få fortsätta spela i mitt lag måste jag utvecklas, för annars kan jag förlora min 

plats (Fotbollsspelare 1). På liknande sätt beskrev ishockeyspelare 2 betydelsen av att 

utvecklas, att det var stor konkurrens om platser i laget och att det även var ett måste 

att hela laget presterade:  
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Man har alltid fått höra att man alltid måste prestera för att visa att vi ska 

få fara här, för folk vill inte det, alltså upp i från typ styrelsen, det är ju 

inte så roligt, såna saker gör det ju tråkigt, att dom har ett damlag om 

dom inte vill (Ishockeyspelare 2). 

 

Alla intervjupersonerna menade att deras tränare hade en stor betydelse för deras 

utveckling: Har man ingen bra tränare så kan man ju inte heller utvecklas 

(Taekwondoutövare 1). Tre av respondenterna berättade också att utan sina tränare 

hade de inte varit där de är idag och, att det till stor del tränarens kunskap om idrotten 

och deras individuella tips och feedback som fått dem framåt. En respondent 

förklarade det med: Jag har alltid haft såna som vill att man ska utvecklas både på 

och utanför planen (Ishockeyspelare 1). Både taekwondoutövare 1 och 

taekwondoutövare 2 menade att de har fortsatt idrotta tack vare sin tränare. Även stöd 

från familjen beskriver alla intervjupersonerna har stor betydelse för att de ska kunna 

utvecklas. Familjen ställer upp ekonomiskt, lagar mat och skjutsar till träningar. 

Intervjupersonerna förklarade också att de har ett sånt intresse för idrotten att om de 

skulle avsluta sin elitsatsning så skulle de fortfarande kunna tänka sig att idrotta på en 

lägre nivå eller som tränare.  

 

Faktorer som gör att respondenterna vill fortsätta sin satsning i en 

mellanstor stad i Norrland   

Faktorer som intervjupersonerna tycker är bra med att idrotta i den aktuella staden 

och vad som gör att de vill fortsätta sin satsning i staden har sammanfattats under 

rubrikerna möjligheter och förening. Det som skulle kunna göras bättre har 

sammanfattats under rubriken förbättringar.  

 

Möjligheter  

Alla intervjupersonerna tycker att staden erbjuder många möjligheter till att utvecklas 

som idrottare, de nämner ett flertal gånger att det finns bra förutsättningar för att 

idrotta i staden: Det finns många lag att välja mellan, både lag som satsar mer och 

lag som satsar mindre, det finns träningsytor och tränare, många spelare 

(Ishockeyspelare 1). Fotbollsspelare 1 och 2 förklarade att eftersom det finns många 

planer och lag i staden finns möjligheten att mötas i träningsmatcher och på så sätt får 

lagen extra matchträning. Taekwondoutövare 1 och 2 var även nöjda med deras tillgång 

till träningsanläggningar och träningstider. Taekwondoutövare 1 berättade att de var 
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många i laget vilket gjorde att det fanns gott om lämpliga träningspartners som 

gynnade deras utveckling. En annan orsak som en respondent menade var bra med 

staden var: 

Fotbollen kanske inte är lika stor som hockeyn och det gör kanske att det 

inte är lika mycket konkurrens på samma sätt, så det är ju kanske lättare 

att ta sig uppåt till A-lag och lite så och det gör att du får tidigt chans att 

prova på högre nivå och spela med duktiga spelare som både är äldre och 

mer erfarna (Fotbollsspelare 2). 

 

Fotbollsspelare 1 som är den enda av intervjupersonerna som inte är uppvuxen i 

staden, valde att flytta hit för att kunna fortsätta satsa på fotbollen. Hon förklarade att 

när hon skulle välja gymnasium och fotbollslag stod det mellan två städer, hon valde 

den här staden för att hon ville bo på ett mindre ställe. Jämfört med där hon var 

uppvuxen ansåg hon att det fanns betydligt större möjligheter i den stad hon bor i nu 

när det gällde hennes elitsatsning. Även tre till av intervjupersonerna hade fått 

erbjudanden från andra städer, men valt att stanna i den här staden. De menade på att 

allt är så tillgängligt och enkelt här. En respondent förklarar det med: Ja men man kan 

ju till exempel bara dra på sig löparskorna och fara ut och springa, det är ju inte så 

stort här så det blir ju som nära till allting (Taekwondoutövare 1).  

 

Intervjupersonerna som är uppvuxna i staden menade att möjligheten att ha familjen 

nära var en faktor som vägde tungt för att bo kvar. De förklarar att stödet från familjen 

underlättade deras elitsatsning till stor del: Familjen serverar med mat och kör en till 

träningarna och matcher (Fotbollsspelare 2). När intervjupersonerna fick frågan om 

de hade kunnat tänka sig att flytta, blev svaren nej. Fotbollsspelare 1 menade att hon 

hade flyttat klart och kände sig nöjd och trivdes väldigt bra i laget hon spelade i nu. 

Även de övriga intervjupersonerna hade ingen direkt tanke på att flytta nu eller direkt 

efter gymnasiet, då de trivdes så bra i sitt nuvarande lag och träningsgrupp.  

 

Föreningen 

Alla intervjupersonerna beskrev sin förening som en viktig del av deras idrottande, 

flera av respondenterna förklarade att de är så nöjda med sin förening och lag att de 

inte har intresse av att byta. Vad är det då som gör föreningarna så bra? 

Ishockeyspelare 2 förklarar att föreningen har bra förutsättning och en tydlig struktur, 

vilket gör att det blir mer seriöst. Fortsättningsvis menar intervjupersonen att 
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föreningen verkligen jobbar för att ha ett damlag, det är betydelsefullt för 

respondenten. Både taekwondoutövare 1 och 2 nämnde flera gånger att de tycker att 

deras förening är bäst i Sverige. En av respondenterna förklarade vad som gör 

föreningen bra är: 

Hela strukturen i klubben, vi har tydliga riktlinjer som ska följas och de 

gör det också, känns som alla i klubben verkligen är mån om varandra 

alla känner typ alla så det är en väldigt härlig stämning. Sen så är de flesta 

väldigt fokuserade på att utvecklas och bli bättre och det gör att alla är 

seriösa på träningarna och det är väl också det som gör att så många i 

klubben har blivit framgångsrika (Taekwondoutövare 1). 

 

Vad det är som gör att idrottarna i föreningen blir framgångsrika, tror 

taekwondoutövare 1 och 2 beror på att deras tränare är extremt kunnig inom idrotten. 

Även de övriga intervjupersonerna menar att tränarnas kunskaper är viktiga. 

Fotbollsspelare 2 förklarar att hennes tränare har hjälpt henne väldigt mycket i hennes 

utveckling. Genom att de har lärt känna henne och hur hon spelar vet dom vad hon 

kan och vad hon behöver träna på för att fortsätta kunna utvecklas. Taekwondoutövare 

1 och 2 menar att idrottarna i föreningen som har blivit framgångsrika har blivit 

förebilder för de övriga i föreningen, de visar att man kan nå långt i den här föreningen, 

det lockar till sig idrottare från andra städer: Vi har ju (namnet borttaget) som har 

nått väldigt långt så att det öppnar ju som en väg och man ser att det går att ta sig 

till toppen även om man är från lilla (staden borttagen) (Taekwondoutövare 2).  

 

Stöd från föreningarna är något som alla intervjupersonerna anser vara viktigt. 

Ishockeyspelare 1 menar att känna stöd från av att föreningen, att de tror på en och vill 

att man ska lyckas är något hon anser är betydelsefullt. I alla föreningar får 

intervjupersonerna någon form av materiellt stöd så som kläder eller utrustning. Två 

av respondenterna får även ekonomiskt stöd, till exempel bidrag till resor. En 

respondent förklarar: Det är klart att vi får lite hjälp ekonomiskt är ju bra, men 

många hade ju inte kunnat spela om det inte vore för föräldrarna ställde upp och 

betalade (Ishockeyspelare 2).  
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Förbättringar  

Ishockeyspelare 2 menar att inom idrott är saker och ting aldrig perfekt, det finns alltid 

någonting som går att förbättra. Ekonomiskt stöd är något alla intervjupersoner tar 

upp som de anser skulle kunna förbättras, både för föreningen men även för den 

enskilda idrottaren. Fotbollsspelare 2 menar att om hennes förening skulle få bättre 

ekonomisk stöttning genom bidrag eller sponsorer så skulle det skulle gynna hennes 

elitsatsning:  

Med mer pengar i laget och föreningen så ökar ju också möjligheter, typ 

att våra tränare kan utbilda sig mer och på så sätt hjälpa oss att utveckla 

oss mer, eller kanske fara på en träningsresa, få utrustning och typ så där 

(Fotbollsspelare 2). 

 

Alla intervjupersonerna förklarade att det skulle underlätta deras elitsatsning både nu 

och i framtiden om de fick bättre personligt ekonomiskt stöd. Respondenterna 

förklarar att det inte går att leva bara på idrotten i staden, att kombinera ett heltidsjobb 

med elitsatsning kan vara svårt, en respondent säger så här:  

Jag skulle nog försöka hitta ett jobb som passar så bra det går, men sen 

hoppas jag att dom har förståelse, men annars så får man väl få lite 

mindre pengar och kunna träna mer eller tvärt om, men man måste ju som 

ha ett jobb för att klara sig. Men man hade ju önskat att man skulle få 

någon extra bonus av hockeyn så skulle man ju kanske kunna klara att 

jobba mindre, så att man ändå har pengar så man överlever. Med tanke 

på hur mycket killarna får så tycker man att vi borde få någon slant. Jag 

tycker att en del killar tjänar ju lite väl mycket... (Ishockeyspelare 2). 

 

Att manliga idrottare har bättre förutsättningar när det kommer till idrott är något 

både fotbollsspelare 1 och 2, samt ishockeyspelare 1 och 2 är överens om, medan 

taekwondoutövare 1 och taekwondoutövare 2 inte tycker att de manliga idrottarna 

inom deras idrott har bättre förutsättningar. Taekwondoutövare 2 förklarar att i deras 

idrott har tjejer och killar samma förutsättningar och de tränar även tillsammans och 

det fungerar jättebra. När det kommer till träningstider så prioriteras elitlaget först och 

de andra lagen får anpassas runt det. De övriga intervjupersonerna är desto mer 

missnöjda, det menar på att killarna får bättre ekonomisk stöttning och att dem alltid 

prioriteras före, exempelvis när det kommer till träningstider: Träningstider borde 

förändras att kanske damer får prioriteras först, som nu är vi ju faktiskt i en högre 
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serie än vad herrarna är (Fotbollsspelare 2). Ishockeyspelare 1 menar på om tjejer 

skulle börja prioriteras lika högt som killarna så skulle det nog motivera fler tjejer till 

att idrotta.  

 

En annan faktor som fotbollsspelare 1 och 2 tycker är viktig för att de ska fortsätta satsa 

i staden är att det finns ett elitlag. För just nu finns det två damlag i staden som spelar 

i en lägre division, men intervjupersonerna saknar ett elitlag i staden som dem kan 

sträva efter att ta sig till:  

Det är lite tråkigt att det inte finns ett elitlag i (staden borttagen) nu, det 

finns ju som lag 1 och lag 2 som är de två topplagen i damfotbollen i 

(staden borttagen) och dom är ju som mot varandra, för (laget borttaget) 

åkte ur förra året så nu är vi i samma serie. Det är ju som att klubbarna 

hatar varandra lite, det är ju som synd för annars hade det kanske funnits 

ett elitlag så man kan ta sig vidare och komma högre upp, typ om dom 

skulle samarbeta (Fotbollsspelare 2).   

Som det är nu förklarar fotbollsspelare 2 att hon gärna vill bo kvar i staden men om 

hon skulle få ett erbjudande från en förening i en annan stad så skulle hon ta det för 

att få spela i en så hög division som möjligt.  

 

Ishockeyspelarna 1 och 2 är nöjda med att det har startats upp ett damlag i staden igen, 

i en seriös förening med bra förutsättningar. Även om intervjupersonerna också skulle 

vilja spela i högsta serien, så vill de hellre vara med i laget i den här staden och kämpa 

för att det ska ta sig upp i en högre serie. Det tror att det här laget kommer att locka till 

sig många spelare främst för att föreningen har ett så bra rykte. Ishockeyspelare 1 säger 

att en sak som skulle kunna göra ishockeyn i staden ännu bättre är om det skulle finnas 

ett ishockeygymnasium för tjejer. Något som fotbollsspelare 1 och 2 saknar 

resursmässigt är en elvamannaplan som kan nyttjas på vintern:  

Ja på vintern är vi ju i bollhallen och den är ju inte ens elvamanna, om det 

skulle finnas en elvamannaplan även på vinter så tror jag det skulle locka 

spelare hit, det skulle ju även öka mer möjligheter för alla lag i (staden 

borttagen), de finns endast två inomhus elvamannaplanen i Norrland, 

bland annat tränar ett damlag som är i allsvenskan där, jag tror med en 

sån hall ökar det möjligheten för lagen i (staden borttagen) att bli bättre" 

(Fotbollsspelare 2). 
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Faktorer som påverkar hur respondenterna ser på framtiden    

Faktorer som påverkar intervjupersonernas syn på framtiden, har sammanfattats 

under rubrikerna mål & drömmar och motivation.  

 

Mål & Drömmar 

Intervjupersonernas drömmar och mål skiljer sig ganska mycket från varandra. 

Fotbollsspelare 1 menar att hon är nöjd att spela i laget som hon spelar i nu, om laget 

går upp så ser hon det bara som en bonus. Intervjupersonen har inget intresse av att 

spela internationellt då hon menar på att det är för svårt att lyckas där som tjej. 

Ishockeyspelare 1 ser sig själv också fortsätta spela i staden, drömmen är att hon ska 

fortsätta kunna kombinera båda sporterna och gärna spela i högsta serierna. Hon 

drömmer också om att få chansen att spela i landslaget för både ishockey och fotboll 

någon dag. Ishockeyspelare 2 drömmer också om att få spela i högsta serien:   

Det är väl klart att jag hade önskat att jag hade spelat i högsta ligan, eller 

i alla fall göra det någon gång och det hade varit roligt att göra det i 

(staden borttagen), det är väl drömmen men sen om det går… men det är 

väl som jag vill se mig (Ishockeyspelare 2). 

 

Fotbollsspelare 2 har ett tydligt mål att hon vill spela i en högre serie, om inget lag i 

staden gör det när hon går ut gymnasiet och hon får ett erbjudande från ett lag från en 

annan stad som spelare högre upp så skulle hon flytta. Intervjupersonen förklarar 

också att det är inte bara viktigt att laget är bra: För mig är det viktigt att det finns 

möjligheterna att utvecklas och kanske vars jag skulle trivas bäst som person också, 

inte bara som spelare. Men även vad man får för chanser att spela överhuvudtaget 

(Fotbollsspelare 2). Även taekwondoutövare 2 har en tydlig dröm gällande hennes 

framtid, hon vill hamna i världstoppen och hon vill fortsätta sin satsning i staden för 

hon tycker den klubben är bäst. Den enda intervjupersonen som inte ser en framtid 

inom sin idrott är taekwondoutövare 1, respondenten förklarar att hon vill börja plugga 

ett till två år efter gymnasiet och då sluta elitsatsa. Orsaken till det är att respondenten 

vill studera i en annan stad och hon kan inte tänka sig att börja i en annan klubb. 

Intervjupersonen förklarar också att hon tycker att utbildning är viktigare än idrotten, 

just för att man inte kan leva på idrotten:  

Ja men om man skulle få en riktig lön som taekwondospelare så hade jag 

nog tänkt lite annorlunda...eller ja, jag vet inte men jag hade nog satsat 
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lite längre på taekwondon då om det hade gått bra och så där 

(Taekwondoutövare 1).   

 

Motivation 

Motivationsbrist och motivation är faktorer som kan påverka om respondenterna 

fortsätter med sin elitsatsning eller inte. Alla intervjupersonerna nämner att all deras 

tid går åt till skolan eller idrotten, vissa av dom tränar 12–14 pass i veckan. Det finns 

ingen tid över till kompisar och även skolarbetet blir lidande ibland, förklarar 

taekwondoutövare 2. Tre av intervjupersonerna tror att kunna kombinera idrotten och 

ett jobb i framtiden kommer att bli svårt, för nu kan de göra vissa träningspass under 

skoltid men det kommer troligen inte gå när de skaffar ett jobb. Det tror 

Ishockeyspelare 2 kan vara en faktor till att hon inte kommer att kunna satsa lika 

mycket på idrotten som hon vill. Fotbollsspelare 2, förklarar att tidsbristen kan leda 

till motivationsbrist:  

Det är ganska tufft att man ska hinna med allting och det är som aldrig 

någon vila, man hinner inte vara med kompisar, det är ju verkligen fotboll 

hela tiden. Så då kan jag tänka mig att vissa kanske börjar prioritera om 

och kanske vill hitta på något annat i stället (Fotbollsspelare 2). 

 

Fotbollsspelare 1 menar att många har blivit mätta på fotboll för att det är för mycket, 

det gör att flera funderar på att fara ut och resa, plugga eller jobba någonstans efter 

gymnasiet för att få ett avbrott från fotbollen. Liknande beskrev en annan respondent:  

Det finns ju alltid någon som ska flytta iväg och plugga eller inte känner 

att dom vill satsa längre eller inte satsa lika hårt utan kanske bara tävla i 

Sverige. En del känner väl att dom inte riktigt hinner med allt, kan vara 

ekonomiskt skäl, för det är ju ganska dyrt att fara ut och resa väldigt 

mycket. Och sen så är det väl kanske ork och vad man tycker är kul, man 

kanske inte det är så kul längre att fara ut och tävla (Taekwondoutövare 

2). 

 

Skador är också något som intervjupersonerna menar på kan leda till att de inte 

fortsätter med sin satsning. En orsak kan vara att skadan är så allvarlig att de måste 

sluta. Ishockeyspelare 1 förklarar också att om det är en skada som kräver mycket 

rehabilitering och det tar lång tid att bli bra så kan det leda till motivationsbrist och att 

man slutar.    
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Diskussion  

Här nedan diskuteras metoden som har använts, samt studiens resultat utifrån tidigare 

forskning. I slutet beskrivs en sammanfattande slutsats och tankar kring framtida 

forskning.   

 

Metoddiskussion 

Urvalet i den här studien består av sex respondenter från en mellanstor stad i Norrland 

och som var aktiva inom idrotterna fotboll, taekwondo och ishockey. Antalet 

respondenter valdes utifrån vad som kändes rimlig till rapportens tidsram och i 

relation till arbetets syfte. Tanken var att intervjua tjejer från sex olika idrotter för att 

få fler perspektiv, men det var endast tjejer från de nämnda idrotterna som svarade. 

Om respondenterna hade varit från olika idrotter så hade det ökat trovärdigheten i 

studien, för det ger en ökad förståelse för resultatet. (Trost, 2010). Att det endast var 

sex respondenter från samma stad och från tre olika idrotter, gör det svårt att dra 

generella slutsatser gällande elitidrottande gymnasietjejer. Den här studien ger dock 

en viss inblick om hur gymnasietjejer tänker och upplever sitt elitidrottande. Den 

kunskapen kan adderas till befintlig forskningsbas och användas i framtida studier. 

 

Möjligheten att komma i kontakt med tänkbara intervjupersoner var något som jag 

trodde skulle vara lätt och gå snabbt. Så var det inte, det tog mycket längre tid att få 

kontakt med intervjupersoner och kunna planera in intervjuer än förväntat. Tre av 

respondenterna blev sjuka när det var tänkt att dom skulle intervjuas, vilket gjorde att 

dessa intervjuer blev uppskjutna. Detta resulterade i att det blev lite stressigt rent 

tidsmässigt. Denna insikt kommer jag att ta med mig till framtida studier.  

 

Jag upplevde att jag som intervjuare kom mer in i rollen och blev mer bekväm och 

bättre på att ställa följdfrågor efter varje intervju. Jag transkriberade intervjuerna allt 

eftersom, när jag läste igenom transkriberingen upplevde jag att jag skulle ha kunnat 

ställa mer följdfrågor om vissa områden. Det kan ha påverkat resultatet, en van 

intervjuare hade säkert kunnat ställa andra följdfrågor och fått mer utvecklade svar. 

Jag är också medveten om att när respondenterna svarade jag vet inte på en fråga 

använde jag mig utav ledande frågor för att få fram mer utvecklande svar.  
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Betydelsefullt inom idrotten   

Att det ska vara roligt att idrotta var det intervjupersonerna ansåg vara mest 

betydelsefulla i deras idrottande. Detta kan liknas vid det MacPhail, Gorely och Kirk 

(2003) kom fram till i sin studie, att den främsta motivationsfaktorn till att idrottare 

fortsätter elitsatsa är för att det är roligt. Utifrån min studie upplever jag att ordet roligt 

är relativt svårdefinierat när det kommer till vad det är som gör att idrottarna tycker 

är roligt med att idrotta och som får dem att fortsätta. Med tanke på att de skiljer sig 

avsevärt i hur personer upplever olika saker som gemenskapen i 

laget/träningsgrupper, tränarna, utveckling och framgång, det gör det svårt att säga 

vad som värderades högst hos respektive intervjuperson. Något som jag upplevde som 

överraskande i resultatet var att de individuella idrottarna ansåg att gemenskapen var 

viktigast. Respondenterna förklarade att de tränar precis som lagidrotter gör och även 

när de tävlar har de både tränare och träningskompisar runtomkring som peppar och 

visar stöd vilket gör att de upplever mer att de tävlar i lag än individuellt. Att känna att 

man tillhör någon grupp ökar människors självkänsla och bidrar till att de blir mer 

motiverade och presterar bättre (Thedin Jakobsson, Lundvall och Redelius, 2014).  

 

Trots det så tror jag att sammanhållningen är den viktigaste faktorn i lagidrotter, 

samtidigt som tränare har en mer betydande och personlig roll i individuella idrotter 

eftersom det finns möjligheter till mer individuell tid mellan idrottare och tränare. 

Tränare i individuella idrotter får nog också en större roll allt eftersom idrottaren blir 

bättre och antalet idrottare tunnas ut på elitnivå. Överlag har tränare stor betydelse 

både för individuella idrottare och lagidrottare, stöd från tränarna ger idrottarna en 

högre känsla av välbefinnande och ökad inre motivation (Gagne, 2003). Flera av 

respondenterna förklarade att de inte hade varit den idrottare de är idag om det inte 

vore för tränarna. Det visar på vilken stor och viktig roll tränare har, och hur viktigt det 

är att tränare har rätt kvaliteter och kunskap om idrotten (Franzén och Petterssons, 

2004). 

 

Jag tycker också att föreningen bär på ett ansvar när det kommer till att ha en bra 

struktur och kommunikation genom hela föreningen och att idrottarna ska känna 

gemenskap och trivas. I studien framkom det att en respondent saknade stöd uppifrån, 

hon förklarade att styrelsen agerade som att de inte ville ha ett damlag, vilket gjorde 

att denne kände sig stressade över att ständigt behöva prestera. Den stressen kan 
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påverka intervjupersonens motivation negativt till idrotten men också medverka till 

att de väljer att byta förening. Det är viktigt för idrottarna att bli uppmärksammade, 

sedda och få bekräftelse av förening, tränare, familjen och lagkompisar. Det kan både 

vara positivt och negativt att få uppmärksamhet. Intervjupersonerna menade att stöd 

och beröm från tränare, familjen och lagkompisar gjorde mycket för deras motivation. 

Samtidigt kunde respondenterna ibland känna att det blev för mycket press från 

omgivningen och då blev det istället negativ effekt på motivationen. Crane och Tempel 

(2012) menar att svagt stöd från familjen kan vara en orsak till avhopp. I den här 

studien visade resultatet att för mycket stöd inte heller är bra. Det är viktigt att 

tränaren, familjen och lagkompisar tillsammans med idrottaren kommer fram till en 

balans när det gäller stöd så det gynnar idrottaren på bästa sätt. 

 

När det kommer till att utvecklas som idrottare och nå framgång tror jag till stor del 

beror på idrottarens personlighet. Idrottaren måste själv ha stark egen vilja och driv 

för att kunna fortsätta utvecklas och nå framgång (Elbe, Szymanski och Beckmann 

2005). Föreningens del i att idrottaren ska utvecklas och nå framgång skulle kunna 

vara att få in mer individuell inriktad träning även i lagidrotter. För individuella 

idrottare kan mindre grupper vara gynnsamt för att idrottarna ska sporra varandra på 

så liknande nivå som möjligt. 

 

Idrott i en mellanstor stad i Norrland   

De främsta anledningarna till att intervjupersonerna vill fortsätta idrotta i staden var 

för att det fanns många möjligheter till att utvecklas och att respondenterna trivdes så 

bra i föreningarna och lagen. Det fanns även en del som respondenterna önskade skulle 

kunna förbättras för att göra det ännu bättre att idrotta i staden. 

 

Möjligheter till att utvecklas  

Det är viktigt att det finns rätt förutsättningar för att idrottare ska lyckas inom sin 

idrott (De Bosscher et al, 2006). I studien framkom det att intervjupersonerna överlag 

tyckte att det fanns bra förutsättningar för deras idrottande, men baserat på deras unga 

ålder och att de aldrig har bott i en större stad med andra förutsättningar än den 

nuvarande, så är det svårt att uttala sig om vad bra förutsättningar innebär.  Det man 

inte vet någonting om eller aldrig har upplevt saknar man inte heller (Hedenberg, 

2014). 
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 Två av intervjupersonerna har bott och idrottat i mindre städer men flyttade till den 

nuvarande staden för att de ansåg att det fanns bättre förutsättningar där, jag tror att 

det är vanligt att man antar att större städer har bättre förutsättningar när det kommer 

till idrott. Det visade sig i studien att intervjupersonerna tycker att staden är liten och 

att de främst ser fördelar med detta. De upplever att det inte är lika mycket konkurrens 

som i större städer och det ökar möjligheten att få chansen att spela i ett A-lag. Att få 

tävla eller spela match är motivationshöjande hos ungdomar men samtidigt, för de som 

inte får samma möjlighet att tävla eller spela match, kan det leda till att de slutar 

(Franzén & Pettersson, 2004). Det är viktigt hur tränare väljer att göra i sådana lägen, 

att de inte prioriterar de mest "talangfulla" spelarna för mycket, för då kan föreningen 

tappa många andra spelare.  

 

En annan fördel med staden är att allt är så lätt och tillgängligt och att staden känns 

trygg. Om idrottaren känner sig trygg och trivs ökar det möjligheterna att idrottaren 

fortsätter med idrotten (Thedin Jakobsson, Lundvall & Redelius, 2014). Det var av den 

anledningen fotbollsspelare 1 valde att flytta till staden. Det finns elljusspår, skidspår, 

ute gym, fotbollsplaner och även många andra träningsanläggningar i närheten. I 

större städer är det ofta längre avstånd mellan de olika anläggningarna och mer folk 

som man måste dela anläggningarna med.  Jag tror inte bara det beror på vilka 

förutsättningar som finns för att idrottaren ska kunna utvecklas, utan jag tror också att 

viljan är otroligt viktig hos idrottaren. Om idrottaren får alla förutsättningarna de 

behöver men inte har viljan som krävs så tror jag att personen ändå inte kommer att 

utvecklas som elitidrottare eller nå sin fulla potential. För precis som Elbe, Szymanski 

och Beckmann (2005) menar är det viktigt att elitidrottare har viljan att vilja träna och 

lägga ner den tid som krävs för att exempelvis ta sig till landslaget eller världstoppen.  

 

Förbättringar som skulle kunna göras för att underlätta intervjupersonernas 

möjligheter till att utvecklas är ekonomiskt stöd, till både föreningen och idrottaren. 

De Bosscher et al (2006) menar att om idrottaren ska kunna leva på sin idrott så skulle 

den kunna satsa och utvecklas på ett annat sätt än om den måste kombinera jobb med 

sin elitsatsning. Intervjupersonerna menar också att om föreningen skulle få bättre 

ekonomisk stöttning så skulle exempelvis tränarna kunna utbilda sig mer. Som tidigare 

nämnts är det viktigt att tränarna har rätt utbildning och kunskapen för att kunna 

hjälpa idrottarna på bästa sätt (Franzén & Petterssons, 2004). En sak som 
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intervjupersonerna föreslog skulle göra ishockeyn bättre i staden är om det fanns ett 

ishockeygymnasium för tjejer. Det skulle locka hit tjejer i tidig ålder och öka 

möjligheterna att de sedan fortsätter sin satsning i staden.  

 

Fotbollsspelarna saknade en elvamannaplan att kunna träna på när det är vinter. Den 

enda elvamannaplanen inomhus som finns i närheten är 13 mil bort. Det är bland 

annat ett annat damlag som nyttjar den och dom spelar i allsvenskan. Vad som har 

gjort att just det laget spelar i allsvenskan beror såklart på flera saker, men en av 

anledningarna kan vara att de kan träna på en fullstor plan året om, det främjar nog 

deras utveckling mer än för de lag som inte har möjligheten att spela på en fullstor plan 

året om.  

 

Föreningens betydelse  

Studien visade att föreningen har stor betydelse för idrottarna. Föreningen kan vara 

orsaken till att idrottaren väljer att sluta idrotta, byter förening eller stannar kvar i 

föreningen (De Bosscher et al, 2006). Något som jag fann överraskande i resultatet var 

att Taekwondoutövarna var överlägset mest nöjda med sin förening. De hade dock 

svårt att sätta ord på vad det var som gjorde föreningen så bra. När jag jämförde hur 

de övriga idrottarna beskrev sina föreningar jämnt emot hur taekwondoutövarna 

beskrev sin, upplevde jag att det var mer jämställt mellan könen i taekwondoutövarnas 

förening samt att de var mer nöjda över föreningens struktur och riktlinjer än vad de 

övriga idrottarna var. De Bosscher et al (2006) förklarar att strukturen och riktlinjerna 

som finns i föreningen påverkar idrottares möjlighet att utvecklas och bli 

framgångsrik. Detta tror jag kan vara en stor del i att taekwondoutövarna är så nöjda 

med sin förening. Får man hjälp från sin förening att utvecklas så förstår jag att man 

är nöjd med den. Föreningarna för de övriga idrottarna kanske borde kolla på hur 

taekwondo föreningen jobbar med struktur och riktlinjer och ta efter för att deras 

idrottare ska vilja stanna kvar i föreningen.    

 

Fotbollsspelarna i studien var tydliga med att det ville att de skulle bli mer jämställt i 

deras föreningar. I dagsläget fick killarna i föreningarna bättre träningstider, bättre 

förutsättningar och det satsades mer på killarna fastän tjejerna spelar i en högre serie. 

Jag blir nästan lite överraskad att vi inte har kommit längre i dagens samhälle och att 

det fortfarande är så att vilket kön idrottaren har går före prestation. Detta tror jag kan 
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vara en anledning till att många tjejer slutar med idrott. Trots att de presterar bättre 

än killarna blir de inte prioriterade lika högt. Enligt RF (2017) ska alla tjejer och killar 

ska ha samma möjligheter och rättigheter när det gäller idrott. Vad kan tjejerna då göra 

för att få samma status som killarna? Jag tycker att taekwondoutövarnas förening hade 

en väldigt bra lösning på det problemet, de delar upp träningsgrupperna utifrån ålder 

och färg på bälte vilket gör att tjejer och killar tränar tillsammans oavsett kön. Kanske 

är det något som fotbollen borde anamma. Att dela upp lagen utifrån spelskicklighet 

och förmåga som ett alternativ till könsuppdelad verksamhet. Något mer som jag fann 

intressant i resultatet var en idé som fotbollsspelare 2 hade. Att de två bästa damlagen 

i staden skulle börjar samarbeta istället för att se varandra som fiender. Jag tror det 

skulle vara positivt för båda föreningarna, och även för spelarna.  

 

Sammanfattningsvis så tror jag att det är föreningarna som är grundstenen i idrottares 

framgång. Det är där idrottarens intresse har skapats och genom föreningens hjälp har 

utövaren utvecklats till att vilja elitsatsa. Jag anser att det är viktigt att föreningar ser 

till att ha kunskap och skapa förutsättningar för att göra det möjligt för idrottare att 

kunna elitsatsa. Utan bra hjälp från en förening tror jag att är det svårt att lyckas inom 

sin idrott. 

 

Elitidrottares syn på framtiden   

Att ha en tydlig målbild av framtiden kan vara både positivt och negativt. Det var stor 

skillnad mellan intervjupersonerna, några av dem hade tydliga mål och visste precis 

vad de ville medan de andra inte hade tänkt så långt utan fokuserade mer på nuet. Vad 

beror det på att vissa idrottare har en tydlig målbild och andra inte? Lagergren och 

Fundberg (2015) förklarar att förväntningar från omgivningen påverkar idrottarens 

målbild och syn på framtiden. Det stämmer in på resultatet i den här studien. 

Intervjupersonerna som hade en tydlig målbild hade tränare och familjemedlemmar 

med höga förväntningar på idrottarna. De intervjupersoner som inte hade en lika tydlig 

målbild nämnde inte något om förväntningar på sig från omgivningen. Att ha en tydlig 

målbild och förväntningar på sig själv är positivt. Ett tydligt mål att sträva mot kan 

höja motivationen (Lagergren & Fundberg, 2015). Det negativa kan vara att om 

förväntningarna leder till för mycket press på idrottaren eller att denne inte kan leva 

upp förväntningarna. Då blir förväntningarna snarare mer ett ångestmoment. Som 

Albion och Fogerty (2005) betonar är det nog viktigt att hjälpa idrottarna att få en 
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balanserad syn på framtiden genom att inte ha alltför höga förväntningar på dem och 

istället till exempel skapa tydliga delmål så att de har något att sträva efter utan att 

pressen blir för hög. 

 

Vad det kan bero på att vissa av intervjupersonerna hade svårare att uttala sig om 

framtiden tror jag kan bero på att respondenterna hade olika förutsättningar och 

erfarenheter av idrotten. Hedenberg (2014) förklarar att killar ofta har en tydligare bild 

av framtiden för att de har bättre förutsättningar och en mer positiv erfarenhet av 

idrotten. Hedenbergs (2014) förklaring går till viss del likna med den här studien. 

Några av respondenterna menade att de hade väldigt bra förutsättningar och positiva 

erfarenheter av idrotten. De hade en mer positiv målbild medan de övriga hade mer 

negativa erfarenheter av idrotten då till exempel killarna i deras föreningar upplevdes 

ha bättre förutsättningar. Dessa tjejer hade då även en mer negativ målbild.  

 

Slutsats 

Slutsatsen med den här studien är att elitidrottande tjejer är ett område som är viktigt 

att fortsätta studera och få mer kunskap om. Det är viktigt att skapa en bra miljö för 

idrottarna för att de ska vilja fortsätta. Där spelar föreningarna en viktig roll, att de har   

tydliga, rättvisa riktlinjer och en tydlig struktur genom hela föreningen. Det framkom 

tydligt vilka föreningar som ligger i framkant när det kommer till exempelvis 

jämställdhet och vilka föreningar som har lite mer att jobba på. I föreningarna där det 

fanns jämställdhet fanns det även överlag mer nöjda idrottare än i de övriga 

föreningarna. Tjejernas erfarenhet av att killar har bättre förutsättningar när det 

kommer till idrott påverkar hur de ser på sin framtid gällande idrott. En annan slutsats 

som går att dra att oavsett om det gäller lagidrottare eller individuella idrottare är 

betydelsen av att de känner en stark gemenskap. Utan känslan att tillhöra något så 

försvinner mycket glädje med idrotten. Föreningars sätt att få idrottarna att känna sig 

välkomna verkar ha stor betydelse 

 

Slutligen så är det mycket som hänger på idrottaren själv på hur den ser på framtiden 

och sitt elitidrottande. De måste vara beredda på att lägga ner mycket tid och göra 

uppoffringar, i annat fall spelar det ingen roll hur bra förutsättningar de än har. 
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Framtida forskning   

Då denna undersökning är rätt liten hade det varit intressant att göra den igen med 

fler respondenter från fler idrotter för att se om det finns andra faktorer som spelar in 

på hur gymnasietjejer som elitsatsar ser på framtiden och hur det skiljer sig åt mellan 

olika idrottare. Det finns en del tidigare forskning om varför ungdomar idrottar och 

varför de slutar. Det finns dock inte alls lika mycket forskning om just gymnasietjejer 

som elitidrottar och vad det specifikt är som gör att de fortsätter idrotta. Det skulle 

även vara intressant att göra undersökningen med killar som går gymnasiet och 

elitsatsar, för att se om det skiljer sig något mellan könen angående hur de ser på 

framtiden.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev Tränare & Lärare  
 

Hej!  

Jag heter Kajsa och läser tredje året på idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

Universitet. Jag håller just nu på att skriva C-uppsats i uppdrag av SISU/VIF inom 

ämnet Idrottspedagogik. Studiens syfte att undersöka hur elitsatsande gymnasietjejer 

i (staden borttagen) ser på framtiden. Jag undrar därför om ni har några 

gymnasietjejer som elitsatsar som du kan hjälpa mig att komma i kontakt med. 

Personerna som jag kommer att intervjua är anonyma och deltagandet är helt frivilligt. 

 

Mina kontaktuppgifter är: 

Tel: (borttaget) 

Mail: (borttaget) 

 

För mer information om studien du kontakta min handledare Thomas Bäck 

(mailadress borttaget) vid Umeå Universitet eller Rikard Höög (mailadress 

borttagen) SISU/VIF.  

 

Med vänliga hälsningar, Kajsa Vikström.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev Idrottaren   

Hej! 

Jag heter Kajsa och läser tredje året på idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

Universitet. Jag håller just nu på att skriva C-uppsats i uppdrag av SISU/VIF inom 

ämnet Idrottspedagogik. Studiens syfte att undersöka hur elitsatsande gymnasietjejer 

i (staden borttagen) ser på framtiden. Jag undrar därför om du skulle vilja medverka 

på en intervju? 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och det går att avbryta intervjun när som helst. 

Du kommer även att vara helt anonym och all insamlad data kommer endast användas 

till den här studien. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Om det går bra för dig så 

kommer intervjun att spels in för att underlätta analysen av materialet. Så fort 

intervjun är transkriberad tar jag bort ljudfilen.  

 

Om du kan tänka dig att ställa upp och hjälpa mig skulle jag vara väldigt tacksam! 

Mina kontaktuppgifter är: 

Tel: (borttaget) 

Mail: (borttaget) 

 

Jag har väldigt flexibelt schema så jag kan anpassa mig efter tid och plats som passar 

dig bäst.  

 

För mer information om studien kan du kontakta min handledare Thomas Bäck 

(mailadress borttagen) vid Umeå Universitet eller Rikard Höög (mailadress borttagen) 

SISU/VIF.  

 

Med vänliga hälsningar, Kajsa Vikström 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

Bakgrund 

- Hur gammal är du? 

- Vilken årskurs går du i? 

- Vilken idrott elitsatsar du inom?  

- Vad fick dig att börja med din idrott? 

 

Betydelsefullt inom idrotten  

- Vad är det som gör att du fortsätter med din idrott? 

- (Möjliga följdfrågor:)  

- Socialt: om flera av dina lag/träningskompisar skulle sluta, hur tänker du då? 

- Utvecklas: om du skulle hamna i en svacka och inte utvecklas, hur tänker du då? 

- Roligt: vad är det som gör det roligt? 

- Vad anser du är mest betydelsefullt i ditt elitidrottande?  

- (Möjliga följdfrågor:) 

- Resultat: på vilket sätt är det viktigt för dig att utvecklas/bli bättre? 

- Tränare: på vilket sätt är tränarna viktiga? 

- Socialt: kan du beskriva varför den sociala biten är viktig?  

- Har du någon gång funderat på att sluta din idrott, och i så fall vad berodde det på? 

 

Elitsatsning i en mellanstor stad i Norrland  

- Är du uppvuxen i (staden borttagen)? 

- (Om nej) när flyttade du till (staden borttagen)? 

- Går du NIU? 

- Varför valde du att gå NIU gymnasiet i (staden borttagen)? 

- Var det ditt första val? 

- Fanns det andra alternativ än (staden borttagen)?  

- Vad tror du är anledningarna till att ungdomar väljer att elitsatsa inom din idrott i 

(staden borttagen)?  

- Vad anser du skulle gå göra för att få mer att elitsatsa inom din idrott i (staden 

borttagen)?  

- Hur, vad och på vilket sätt? 

- Hur anser du att det är att idrotta i (staden borttagen)?  

- Vad är bra/dåligt och på vilket sätt? 



 

 

- Vad skulle kunna göra det bättre? 

- Upplever du att du får den stöttning du behöver i din satsning? 

- (Om ja) av vem/vilka och hur?  

- (Om nej) vilken stöttning skulle du vilja ha och varför? 

 

Elitidrottares syn på framtiden  

- Hur ser du på framtiden gällande din elitsatsning? 

- Vill du fortsätta din satsning i (staden borttagen) efter gymnasiet? 

- (Om ja) Vad får dig att vilja fortsätta din satsning? 

- (Om nej) Vad får dig att inte vilja fortsätta satsa? 

- Hur tänker du kring jobb/eller skola i framtiden?  

- Om du väljer att avsluta din elitsatsning tror du att du fortfarande vill vara aktiv 

inom idrotten? 

- (Om ja) på vilket sätt? 

- (Om nej) vad beror det på?  

- Tror du att din elitsatsning hade varit annorlunda om du hade bott i en annan 

stad? 

- (Om ja) på vilket sätt? 

- (Om nej) hur kommer det sig? 

- Var ser du dig själv om 5år inom idrotten? 

- Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!! 
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