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Abstract 

Elite sport is tied to high demands and the sport milieus are on a constant quest to get new top 

results and produce new talented athletes to achieve them. According to Systems Theory, no 

phenomena is to be understood without understanding the context in which it exists. Former 

research within the Holistic Ecological Approach have relied on this perspective to study how 

the environment can be formed to develop talented athletes. What has not been studies is elite 

athletes’ own perceptions of how the characteristics of the environment has contributed to 

their athletic career, and what characteristics of the environment they find important to be 

able to continue their elite career. This purpose of this thesis was therefore to investigate this 

by interviewing 10 elite athletes who compete with the world top athletes in their sport. Each 

of the participants lived in the south-west of Sweden and represented traditionally individual 

sports. The thesis concluded that the values of the family and the competition friendly culture 

of the childhood sports club had been important environmental characteristics in developing 

the career, together with interactions of key persons and key events. To continue their 

careers, the participants expressed the importance of a holistic wellbeing through the 

understanding from all parts of their environment, together with the possibility of equal 

sparring as most important. 
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Sammanfattning 

Elitidrott har många höga krav knutna till sig och idrottsmiljöer strävar ständigt efter nya 

toppresultat och att få fram nya talangfulla elitidrottare som kan utföra dem. Enligt 

systemteorin kan inget fenomen - så även elitidrott - förstås om man inte också förstår 

kontexten det befinner sig i, och tidigare forskning inom det holistiskt ekologiska 

perspektivet har utifrån detta undersökt miljöns betydelse ur ett Holistiskt Ekologiskt 

Perspektiv för att undersöka hur miljön kan utformas för att bidra till talangutveckling. Vad 

som inte undersökts är elitidrottares egen uppfattning om hur miljön har bidragit till deras 

idrottskarriär, och vilka egenskaper i miljön de ser som viktiga för att kunna fortsätta bedriva 

elitidrottskarriär. Syftet för uppsatsen var därför att undersöka detta genom att intervjua 10 

elitidrottare som tävlar på internationell elitnivå inom respektive idrotter. Samtliga deltagare 

var bosatta i sydvästra Sverige och representerade traditionellt individuella idrotter. Det 

framkom att familjens värderingar och en positiv tävlingskultur i moderklubben varit viktiga 

för idrottskarriären, samt interaktionen med nyckelpersoner och nyckelhändelser. För att 

fortsätta utvecklas såg idrottarna ett holistiskt välmående genom förståelse från alla delar av 

sin miljö, och möjlighet till jämbördig sparring som de viktigaste miljöegenskaperna. 

 

Nyckelord: Holistiskt ekologiskt perspektiv, elitidrott, miljö, idrottskarriär, dubbel karriär 
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Introduktion 

Elitidrott 

Elitidrott är en världsomspännande rörelse, som ger möjlighet för nationer att mötas vid t.ex. 

världsmästerskap och olympiska spel (Riksidrottsförbundet, 2019b; Lindahl, 2011). Idrotten 

inspirerar och för samman människor (Riksidrottsförbundet, 2019b), men för de som sysslar 

med idrott på högsta nivå - elitidrottarna - finns stora utmaningar genom de höga idrottsliga 

kraven. Psykisk ohälsa är idag ett omtalat ämne, och att även elitidrottare kan må dåligt har 

de senare åren skapat rubriker i Sverige (Nyberg, 2020, 3 februari; Öhrling, 2019, 9 

november). Barker, Barker- Ruchti, Walls & Tinning (2014) och Mannes et al (2019) lyfter 

upp två olika perspektiv - fysiskt och psykiskt- på vilka utmaningar elitidrotten ställer. Barker 

et al (2014) lyfter upp hur stor tidsinvestering, risk för skador och höga krav på att prestera 

blir problematiska ur ett välmående och hållbarhetsperspektiv. Mannes et al (2019) 

problematiserar den psykologiska hälsan av elitidrott, där psykisk ohälsa kopplat till ångest 

eller identitetsförlust vid ett karriäravslut skapar utmaningar. De problematiserar hur 

utmaningar under elitidrottskarriären kan påverka en människas sätt att fungera socialt senare 

i en civil yrkeskarriär men menar på att dessa utmaningar eller hinder går att övervinna med 

rätt resurser under idrottskarriären (Mannes et al., 2019). Rätt resurser vid rätt tillfälle under 

en idrottskarriär har lyfts upp av flera forskare som viktigt för om och när man når den 

idrottsliga eliten (Barker et al., 2014; EU Guidelines, 2012; Li, Martindale & Sun, 2019; 

Stambulova, Alfermann, Statler & Côté, 2009).  

De höga idrottsliga kraven kan ses ha blivit upptrappade genom elitidrottens ständiga 

jakt på nya rekord och idrottare som kan utföra dessa. Forskning om hur och vilka som 

kommer nå den idrottsliga eliten – bli talanger - har växt fram till en viktig del inom 

idrottsforskningen (Baker, Horton, Robertson-Wilson & Wall, 2003; Baker & Schorer, 2010; 

Côté, 1999; Fahlström, 2011; Henriksen, 2010; Hohmann & Seidel, 2003; Li et al., 2019; 

Martindale, Collin & Abraham, 2006; Stambulova, 2009).Vad som är talang kan ses ur olika 

perspektiv, där talang traditionellt setts antingen inneburit rätt psykologiska förmågor eller 

rätt biologiska förmågor, men också tolkats som en social konstruktion (Stambulova, 2009). 

På senare tid har däremot ett nytt perspektiv växt fram: ett holistiskt ekologiskt perspektiv 

(HEA) med fokus på hur miljön kan utveckla talang. Ur det holistiskt ekologiska perspektivet 

kan talang utvecklas genom den progressiva och ömsesidiga anpassningen mellan en 

blivande idrottare och dess miljön (Henriksen, 2010; Henriksen, Larsen & Christensen, 2014; 

Stambulova & Henriksen, 2017). Det ekologiska perspektivet menar på att det inte enbart är 

individens förutsättningar som gör talang utan detta sker tillsammans med miljöns förmåga 

att utveckla de färdigheter som gör talang (psykosociala, idrottsspecifika och personliga 

färdigheter) (Henriksen, 2010). Vad som däremot inte fått så mycket uppmärksamhet är hur 

miljön kan hjälpa utövarna behålla talang när den väl blivit utvecklad, vilket kan öka pressen 

och kraven för idrottare på den högsta nivån om det inte finns stödfunktioner för fortsatt 

idrottssatsning när man väl nått dit.  

På senare år har Riksidrottsförbundet utvecklat ett stort värdegrundsprojekt - Strategi 

2025 - som syftar till att behålla fler inom idrotten, såväl barn som vuxna och motionärer som 

elit (Riksidrottsförbundet 2018b; Riksidrottsförbundet. 2019c). I samband med lanseringen 
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av Strategi 2025 gjordes flertalet nulägesanalyser och rapporter (Riksidrottsförbundet, 2020). 

Däremot är fokuset i de rapporter som rör elitidrotten återigen på utvecklandet av talang 

snarare än bibehållandet av den (Fahlström, Glemne & Linnér, 2016). Detta trots det uttalade 

fokuset av att behålla idrottsutövare på alla nivåer (Riksidrottsförbundet 2018b; 

Riksidrottsförbundet. 2019c). 

Det görs tydligt att elitidrott är en mycket kravfylld sysselsättning, samtidigt som det 

är en viktig och uppskattad del i dagens samhälle såväl nationellt som globalt. Författarna till 

denna uppsats anser det därför viktigt att ge en bild av elitidrottares egen uppfattning av vad 

för resurser deras miljö kan förse dem med. 

Holistiskt ekologiskt perspektiv  

Innan det holistiskt ekologiska perspektivet (HEA) myntades inom talangutveckling höll sig 

idrottsforskningen traditionellt till två skolor. På ena sidan förespråkades selektering, och 

fokus lades på att identifiera idrottare som ansågs ha rätt egenskaper för att lyckas (Baker & 

Schorer, 2010; Martindale et al., 2007). På andra sidan förespråkades att strukturerad träning 

i stor mängd var värt mer än medfödd förmåga för att utveckla talang (Ward, Hodges, Starkes 

& Wiliams, 2007). Enligt HEA handlar det inte om selektering eller tidsinvestering, utan en 

individs och dess miljöns förmåga att dynamiskt integrera med varandra och utveckla talang 

hos idrottaren (Henriksen, 2010; Henriksen & Stambulova, 2017). 

Det holististiskt ekologiska perspektivet uppkom ur Henriksens (2010; Henriksen et 

al., 2014) studier av varför vissa idrottsmiljöer är mer framgångsrika i att få fram talangfulla 

senioridrottare än andra miljöer. Likt tidigare forskning (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 

2010; Henriksen, 2014; Junggren, Elbaek & Stambulova, 2018) som tillämpat det holistiskt 

ekologiska perspektivet, kommer denna uppsats undersöka vilka egenskaper i miljön som 

utvecklar talang hos idrottare. För att undersöka unga idrottares miljö skapade Henriksen 

(2010) Idrottsliga talangutvecklingsmodellen (ATDE) baserat på Bronfenbrenners (1979) 

Utvecklingspsykologiska teori som är en teori utformad för att kunna analysera inte bara hur 

barn reagerar på olika händelser i olika åldrar, utan hur miljöerna runt om barnet samspelar 

och utvecklar barnet. Bronfenbrenner (1979) döpte dessa miljöer till mikromiljöer - de olika 

sammanhang en person omedelbart befinner sig i, som skolklassen eller familjen; exomiljöer 

- sammanhang som påverkar en person men som den själv inte befinner sig i, som en 

förälders jobb; och makromiljön - som en ritning över att de miljöer som finns eller kan 

finnas i alla kulturer. Både ATDE (Henriksen, 2010) och Utvecklingspsykologiska teorin 

(Bronfenbrenner, 1979) stammar från systemteorins antagande om att inget fenomen går att 

förstå helt om man inte också förstår sammanhanget det befinner sig i (Henriksen, 2010). För 

denna uppsats förutsätts att inte heller elitidrotten går att förstå utan att också förstå 

sammanhanget den befinner sig i, och kommer använda sig av ATDE för att analysera miljön 

som format elitidrottarnas karriärer. 

Idrottsliga talangutvecklingsmodellen 

ATDE utvecklades av Henriksen (2010) där syftet var att belysa hur olika faktorer i miljöns 

olika nivåer påverkar idrottares möjlighet att ta steget till elitnivå (Henriksen, 2010). I ATDE 

finns de två olika sfärer - idrottslig och icke-idrottslig - där den idrottsliga delen innefattar allt 

som är direkt kopplat till idrotten, medan den icke-idrottsliga (civila) innefattar alla andra 
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delar av den lovande idrottarens liv (Henriksen, 2010). I modellen illustreras den lovande 

idrottaren i centrum och omges av miljön i två nivåer av: mikro och makro (Henriksen, 

2010). 

Mikromiljön ligger närmast den lovande idrottaren och hänvisar till de miljöer där 

den lovande idrottaren spenderar en stor del av sitt dagliga liv och utmärks av personliga 

möten med direkt kommunikation och interaktion (Henriksen, 2010). Mikromiljön kan vara 

familjen, träningsgruppen, landslaget, arbetsplatsen, skolan eller en annan hobby, allt beror 

på vilka miljöer den lovande idrottaren - eller som i denna uppsats; elitidrottaren - befinner 

sig i och spenderar tid (Henriksen, 2010). 

Makromiljön är i ATDE modellen den yttre miljön som omsluter mikromiljöerna. I 

den finns organisationer som idrottaren tillhör men inte har en direkt interaktion med, såväl 

som dess kultur (Henriksen, 2010). Dessa organisationer och miljöer kan t.ex. vara hela det 

svenska samhället, Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), det 

egna specialförbundet (SF) eller ett företag.  

Modellen illustrerar även i dåtid, nutid och framtid för att visa att miljön är dynamisk 

och i ständig förändring (Henriksen, 2010). Denna uppsats kommer använda sig av ATDE för 

att undersöka elitidrottares miljö, men kommer till skillnad från ATDE (Henriksen, 2010) 

men i likhet med Bronfenbrenner (1979) även använda begreppet exomiljöer för att beskriva 

organisationer i idrottares makromiljö som t.ex. SOK och RF.   

Karriärövergångar 

Talang kan ses ur ett livslångt karriärperspektiv, där olika karriärövergångar måste 

övervinnas för att idrottaren ska nå elitnivå. Karriärövergångar är förändringsperioder eller 

händelser i en idrottares livskarriär, som ställer krav och utmanar henne, vilket har studerats 

flitigt (Stambulova et al., 2009; Stambulova & Ryba, 2014; Wylleman, Reints & De Knop, 

2013). Wylleman et al (2013) tog fram Den holistiska karriärutvecklingsmodell som 

beskriver normativa karriärövergångar i fem nivåer: idrottslig, finansiell, psykologisk, 

akademisk/ yrkes och psykosocial. Modellen syftar till att ge en holistisk bild av 

förändringsperioder idrottare generellt går igenom inom de olika nivåerna (Wylleman et al., 

2013). Wylleman publicerade 2019 en uppdaterad modell som inkluderar en sjätte nivå: 

juridisk ålder (Wylleman, 2019). Detta kom till författarnas vetskap först efter att 

datainsamlingen och analysen var färdigställd, vilket gör att nivån juridiska åldern inte är 

inkluderad i denna uppsats. 

Förutom de normativa karriärövergångarna kan idrottare genomgå icke-normativa 

övergångar. Dessa kan vara t.ex. ett dödsfall inom familjen, att vinna ett VM eller få en 

idrottsskada (Stambulova et al., 2009; Wylleman et al., 2013). Oavsett om övergångarna är 

normativa eller icke-normativa är varje övergång unik och har egna specifika krav knutna till 

sig, detta innebär att idrottaren behöver resurser som är rätt anpassade för att klara 

övergången. Finns inte rätt resurser tillgängliga sker istället en krisövergång som orsakar att 

utvecklingsprocessen stannar av eller stoppas, något som kan leda till ett oönskat 

karriäravslut, en identitetsförlust, depression, ätstörningar, och/ eller i värsta fall självmord 

(Stambulova et al., 2009; Stambulova, 2017). Idrottaren kan också genomgå en fördröjd 

lyckad karriärövergång ifall hon först inte haft rätt resurser tillgängliga, men lyckats skaffa 

sig dem och klarar övergången, om än inte smärtfritt (Stambulova, 2017). 
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En idrottare som befinner sig på bemästrandenivå inom sin idrott har tagit sig igenom 

flertalet normativa och icke-normativa övergångar, vilket innebär att de haft rätt resurser eller 

skaffat sig rätt resurser. Resurser kan antingen vara inre egenskaper eller yttre stöd 

(Stambulova, 2017). Li et al (2019) har visat på miljöns förmåga att utveckla inre resurser så 

som mental tuffhet. Likaså visade Henriksen (2010) att vissa miljöer är bättre än andra på att 

förse idrottare med rätt resurser för att ta sig till elitnivå. För denna uppsats är det därför 

intressant att ha med karriärövergångar och Holistiska karriärutvecklingsmodellen 

(Wylleman et al., 2013) för att se hur miljön hjälp idrottarna ta sig genom dessa kravfyllda 

övergångar.  

Kultur 

Ur ett holistiskt ekologiskt perspektiv är det viktigt att förstå kultur och kulturens makt och 

inflytande för att förstå alla aspekter av det som i miljön påverkar personer (Henriksen, 2010; 

Strom, 2010). Idrottskulturen i Sverige, men också subkulturerna i de unika specialförbunden 

och träningsgrupper, blir för denna uppsats än mer viktig att ta i beaktning för att få en 

fullskalig bild av hur olika miljöer och idrottsorganisationer integrerar med varandra 

(Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010; Storm, 2015). 

Kulturen vägleder dess medlemmar i hur de ska agera, vad de ska känna, den 

tillgodoser det mänskliga behovet av kognitiv stabilitet, formar värderingar och stabiliserar 

gruppen (Henriksen, 2010; Schein, 2010; Storm, 2015). Kultur innefattas av tre nivåer: 

artefakter, synlig tro och värderingar, samt fundamentala antagande (Schein, 2010; Storm, 

2015). Artefakter är observerbara och formbara strukturer som måste upprepas och 

underhållas för att behålla sitt värde och funktion, exempelvis klädstil eller 

uppvärmningsrutiner (Schein, 2010; Storm, 2015). Synlig tro och värderingar skapar 

gruppens gemensamma riktning och innefattar uttalade värderingar, ideal, ambitioner och mål 

(Storm, 2015). Fundamentala antagande beskrivs tillhöra den djupaste delen av en kultur och 

ligger så djupt rotade att de ses som självklara av medlemmarna, och de som inte följer dessa 

oskrivna regler anses stå utanför gruppen (Schein, 2010; Storm, 2015).   

Förutom kulturen i idrottarnas mikromiljöer är det viktigt att förstå kulturen i de 

styrande organisationerna som idrottarna via sina klubbar och specialförbund ingår i. Den 

svenska idrottsrörelsen består av flera olika organisationer som integrerar med idrottare 

genom deras mikro, makro eller exomiljöer (Henriksen, 2010; Lindahl et al., 2011). Två 

styrande organisationer är Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet som har 

stort inflytande över såväl ekonomiska som kulturella aspekter av svensk idrott (Lindahl et 

al., 2011). RF kan exempelvis ge stöd till både föreningar och individuella idrottare genom 

olika bidrag och stipendium - eller expertkunskap som kostrådgivning och mental rådgivning 

(Riksidrottsförbundet, 2019a). Men även de värderingar som finns i dessa organisationer 

formar elitidrottares karriärer då elitidrottarna verkar inom ramarna för dessa organisationer 

(Schein, 2010). Strategi 2025 är ett exempel på arbeten från RF:s sida som syftar instifta nya 

uttalade värderingar (Riksidrottsförbundet, 2018b).      

Tidigare forskning 

I litteraturgenomgången har det framkommit att elitidrotten ställer höga krav på dess utövare 

(Barker et al., 2014; Mannes et al., 2019; Li et al., 2019). Det görs tydligt att en holistisk syn 
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på idrotten krävs för att idrottare ska må bra och lyckas ha framgångsrika karriärer. Det 

framgår även att idrottarna i sin utveckling har ett konstant utbyte med miljön där de 

utvecklar inre resurser från miljön, men också förses med yttre resurser via miljön (Baker et 

al., 2003; Henriksen, 2010; Stambulova, 2017; Stambulova et al., 2009; Storm, 2015; 

Wylleman et al., 2013).  

Tidigare forskning om elitidrottens miljö i Skandinavien rör främst publikationer som 

syftar till att undersöka miljöegenskapers påverkan på talangutveckling och utmaningarna 

med dubbla karriärer (Fahlström, 2016; Henriksen, 2010; Henriksen et al., 2014; Stambulova, 

Engström, Franck, Linnér & Lindahl, 2015; Stambulova & Ryba, 2014; Storm, 2015). 

En dubbel karriär beskrivs som ett bra sätt för idrottare att både kunna utföra sin 

idrott, samtidigt som de förbereder sig för att vara en värdefull och kompetent del i samhället 

efter idrottskarriären (Stambulova et al., 2015). Utmaningar med att bedriva dubbel karriär 

har undersökts av Stambulova et al (2015) genom en blandad metod, där idrottare från 33 

olika riksidrottsgymnasier (lärosäten utformade för att talangfulla idrottare ska kunna 

kombinera gymnasiestudier med en idrottssatsning) svarade på frågeformulär, och 10 av 

dessa intervjuades som komplement till frågeformulären. Detta för att ge klarhet i hur 

idrottselever identitetsmässigt anpassar sig till de olika aspekterna av att vara studentidrottare. 

Kulturens roll i utvecklandet av en idrottskarriär har undersökts av Storm (2015). 

Genom att intervjua etablerade elitidrottare i retroperspektiv kom Storm (2015) fram till att 

kulturen spelar en stor roll i vem som blir talang. Detta genom att utbytet av den kompetens 

som skapar talang sker i de sociala interaktionerna mellan människor i ett sammanhang, men 

också eftersom det är kulturen som definierar vad som är talang, vilket gör att kulturen 

selekterar vilka som passar in och inte – vilka som kan utveckla talang och inte (Storm, 

2015). 

Henriksen (2010) var den förste som tillämpade ett holistiskt ekologiskt perspektiv på 

utvecklandet av talang inom skandinavisk idrott. Genom observationer av framgångsrika 

(Henriksen, 2010) och icke-framgångsrika (Henriksen et al., 2014) talangutvecklingsmiljöer 

kartlades dessa miljöers egenskaper. Fahlström et al (2016) valde att smalna av 

forskningsområdet talangutvecklingsmiljöer och undersöka vilka egenskaper i miljön som var 

påverkbara. Detta för att omskola andra miljöer att bli duktiga på att ta fram nya talanger.  

Henriksens (2010) arbete är främst baserat på observationer av hela idrottsmiljöer, 

med talangutveckling som utgångspunkt. Vilket inte ger en djupare inblick i vad som anses 

som viktigt enligt idrottarna själva, och lyfter inte vad som de anser är viktigt för att bibehålla 

en toppnivå. Inte heller Fahlström et al (2016) tog med idrottarnas perspektiv, utan 

undersökte miljöerna genom att intervjua personer med ”särskilt god inblick i de aktuella 

verksamheterna” (s. 6) för att identifiera vilka påverkbara miljöegenskaper som var viktiga 

för talangutveckling. Undersökningen av Fahlström et al (2016) har dessutom begränsningar 

givet Riksidrottsförbundets mål att göra svensk idrott mer jämställd (Riksidrottsförbundet, 

2018b), då endast 6 av 35 intervjupersoner var kvinnor. Könsfördelningen bland 

landslagsaktiva i Sverige år 2018 var 47% kvinnor och 53% män (Riksidrottsförbundet, 

2018a). Denna uppsats använder landslagens könsfördelning som riktmärke för 

urvalsgruppen för att ge en mer rättvis skildring av vad Riksidrottsförbundets (2018b) 

önskade population anser är gynnsamma miljöegenskaper för klara av att möta idrottens 

utmaningar samt vilja att investera i sin idrottskarriär. 
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Det framgår att vad som saknas från tidigare forskning är elitidrottares egen syn på 

vilka miljöegenskaper som bidragit till utformningen och utvecklingen av deras karriär, en 

jämställd representation av män och kvinnor i urvalsgruppen, samt elitidrottares syn på vad 

som krävs för att kunna fortsätta bedriva idrottskarriär när man väl nått bemästrandenivå. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats var att ur ett holistiskt ekologiskt perspektiv undersöka:  

− vilka egenskaper i miljön etablerade elitidrottare i sydvästra Sverige upplever har 

bidragit till deras idrottsliga utveckling samt format idrottskarriären.  

− samt vilka egenskaper i miljön elitidrottarna ser som viktiga för att kunna fortsätta 

bedriva idrottskarriär.  

Metod 

Deltagare 

De tio deltagarna (fem kvinnor, fem män) representerade åtta individuella idrotter 

(bordtennis, brottning, crossfit/ functional fitness, landsvägscykel, motocross, tennis, 

thaiboxning och styrkelyft) vari de representerade Sverige i den yttersta världseliten. Detta 

gav ett kvalitativt underlag för analys av hur den svenska idrottsmiljön formar och möjliggör 

idrottskarriärer på den högsta nivån. Deltagarna var mellan 18–37 år (M 23.5 år, SD 8.9 år). 

Sammanlagt hade deltagarna medverkat på sex OS och vunnit fler än 20 internationella 

mästerskapsmedaljer. 

Selekteringskrav för deltagande i uppsatsen var som följer: vara elitidrottare bosatt i 

sydvästra Sverige som tävlar på internationell elitnivå och uppnått bemästrande nivå enligt 

HAC (Wylleman et al., 2013). Utöver deltagarna i studien kontaktades 15 potentiella 

deltagare inom idrotterna bordtennis, landsvägscykel, friidrott, gymnastik, orientering, golf 

och karate som uppfyllde inkluderingskraven. Dessa avstod från att delta på grund av 

tillgänglighet under tidsperioden. Det fanns inte någon partiskhet för urvalsgruppen och 

resultatet upplevdes mättat vid sju intervjuer. Därav hade inkluderings av tillfrågade 

elitidrottare i uppsatsen troligt inte påverkat resultatet i någon riktning.  

Material 

Uppsatsen använde sig av ett semistrukturerat intervjuprotokoll (bilaga 1) där elitidrottarna 

själva fick berätta om sina idrottskarriärer, detta då ett narrativt tillvägagångssätt är ett 

naturligt sätt för människor att sätta ord på sina erfarenheter och ge mening till upplevelser 

och händelser (Järvinen, 2000). Intervjuprotokollet bygger på Storm, Henriksen, Larsen & 

Christensen (2014) där intervjuerna var utformade för att ge idrottarna möjlighet att sätta ord 

på sin egen idrottskarriär genom ett biografiskt och kronologiskt berättande. Denna uppsats 

intervjuprotokoll (bilaga 1) följde samma struktur, men undersökte viktiga miljöegenskaper 

istället för som Storm et al (2014), viktiga relationer. För denna modifiering användes 

intervjuguiden från Henriksen (2010) och inkluderar komponenter i mikro och makromiljön 

samt kulturen i dessa. 

Intervjuprotokollet bestod av åtta huvudfrågor med potentiella följdfrågor och 

anvisningar t.ex.: ”Vad skulle din omgivning kunna ge dig för att hjälpa dig fortsätta 



 

7 

 

utvecklas framåt? (se till att sondera för yttre miljöer och makromiljöer) Ger din omgivning 

dig det nu? Behöver något förändras i omgivningen?” 

Under intervjuerna användes ett intervjuschema (bilaga 2) baserat på Henriksens 

(2010) intervjuprotokoll, för att se över vilka delar av miljön som berörts. Detta kunde vara: 

makromiljön; organisationer, kultur eller relationer.  

Som verktyg för intervjun användes även en tidslinje, där deltagarna ombads sätta ut 

för dem viktiga livshändelser. Detta för att underlätta för intervjuledaren att ställa frågor om 

relevanta händelser eller karriärövergångar (Storm et al., 2014; Wylleman et al., 2013) både i 

och utanför idrotten kopplat till egenskaper i miljön.  

 

 Material för datainsamling Ändamål 

1. Semistrukturerat intervjuprotokoll  Intervju 

2. Intervjuschema Kontrollera att samtliga områden berörs 

3. Smartphone  Ljudinspelning 

4. Intervjuapplikation Ljudinspelning 

5. Anteckningsmöjligheter  Observation av ickeverbal kommunikation  

6. Informerat samtycke  Etiska aspekter  

7. Tidslinje Analys och intervjuprotokoll 

Figur 1. Datainsamlingsmaterial vid intervjutillfällena (av författarna) 

Procedur 

 För att stärka kvalitén på datainsamlingsproceduren genomfördes en pilotintervju som gav 

författarna möjlighet att bekanta sig med intervjuns utformning (Jones, 2015). Efter 

pilotintervjun skapades en inforuta till tidslinjen för att underlätta och ge exempel till 

deltagarna (se bilaga 5). Pilotintervjun hade genomgående ett bra flyt och gjorde det möjligt 

att få fram relevant information för uppsatsens syfte. 

Deltagarna identifierades via snöbollsurval och valdes ut genom icke slumpmässigt 

bekvämlighetsurval (Jones, 2015) efter att författarna kontrollerat att de uppfyllde 

selekteringskraven med bakgrund och idrottsliga meriter. De idrottare som uppfyllde 

selekteringskraven kontaktades via textmeddelande, där de kort informerades om studiens 

syfte, och övergripande etiska principer så som frivillighet och konfidens (se bilaga 6.). Om 

de önskade ställa upp på intervju för uppsatsen, bokades tid och plats utifrån deltagarnas 

tillgänglighet inom tidsramen för uppsatsens datainsamling (23 oktober 2019 - 25 november 

2019). Plats valdes utefter att vara en miljö där deltagarna kände sig bekväma och intervjun 

inte skulle bli störd (Jones, 2015). Intervjuerna utfördes därför antingen i deltagarens hem (n 

= 3), i nära anknytning till träningsanläggningen (n = 5) eller i deras utbildningsmiljö (n = 2). 

Innan varje intervju utfördes ytterligare en djupare bakgrundskoll på respektive deltagare för 

att författarna skulle vara väl förberedda. Bakgrundskollen innefattade: deltagarnas sociala 

medier, tidningsartiklar eller pressmeddelanden. 
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Intervjutillfällena skedde mellan den 29 oktober och den 18 november 2019 och båda 

författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. En av författaren tilldelades rollen som 

intervjuledare och driva intervjun och den andre ansvarade för att ha en övergripen bild av 

vilka miljöegenskaper med hjälp av intervjuschemat (bilaga 2) som berördes, och ställde 

följdfrågor vid behov. Författarna turades om att ha rollen som intervjuledare, där den av 

författarna som hade minst relation till deltagaren blev intervjuledare för att inte relationen 

skulle påverka datainsamlingen (Jones, 2015). Detta resulterade i att författarna ledde fem 

intervjuer var. Intervjuerna var mellan 83 och 123 minuter långa (M 95 min, SD 10 min). 

Efter intervjuerna var genomförda transkriberades de fortlöpande för hand. Den 

författare som hade lett intervjun transkriberade också intervjun. Efter intervjun var 

transkriberad överlämnades texten till den andre författaren, som valde ut relevant 

information och skapade teman för den unika intervjun. Detta för att skapa triangulation 

(Jones, 2015) och ge båda författarna lika stor insikt i intervjuerna och på så vis förbättra 

analysen. Proceduren upprepades för varje intervju. När teman för samtliga intervjuer var 

identifierade samanställdes dessa och generella teman för samtliga deltagare identifierades. 

Etik 

Uppsatsens procedur samt data och- personuppgiftshantering följde Vetenskapsrådets (2002) 

riktlinjer för studier inom humanistisk och samhällsvetenskap. Detta innebar att: deltagarna 

redan vid förfrågan om att delta i studien informerades om; deras frivillighet att delta, 

anonymitet, tidsåtgång och deras rätt att när som helst dra sig ur studien utan att uppge orsak 

och få konsekvenser. Innan intervjuerna påbörjades lämnade deltagarna muntligt och 

skriftligt samtycke till deltagandet i studien efter att mer grundligt blivit informerade om hur 

hantering av personuppgifter samt intervjudata skulle gå till. Även samtycke till 

datainsamlingens procedur (ljudinspelning, transkribering och analys) godkändes i och med 

detta. 

I resultatpresentationen anonymiserades all empiri genom att inte inkludera namn på 

personer eller orter, även detta i linje med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för 

konfidentialitet gällande personuppgifter. Samt inte ta med uppgifter som var allt för 

härledande till deltagarens identitet. Det sistnämnda var med särskild hänsyn till flera av 

deltagarnas kändisskap i Sverige, och på begäran av deltagarna. 

Författarna bedömer att det utifrån detta inte föreligger några etiska dilemman för 

utformningen av datainsamlingen eller uppsatsen. 

Analysmetod 

Uppsatsen använde sig av en tvärfallsanalys (Miles, Huberman & Saldaña, 2014), där 

författarna letade efter teman som uppkom i integration av de olika fallen. Analysen var även 

abduktiv vilket tillät författarna att utgå från befästa teorier utan att låsa sig till dem. Dubois 

och Gadde (2002) beskriver abduktiv metod som en systematisk granskning där man konstant 

studsar mellan teori, empiri och framväxande resultat, vilket ger en ökad förståelse för det 

fenomen man önskar undersöka. Tillämpningen av en abduktiv tvärfallsanalys innebar att 

författarna kunde använda sig av upptäckter i övriga fall för att analysera ett enskilt fall, och 

även att upptäckter i ett enskilt fall kunde användas för att analysera fallen som grupp. De 

teman som uppkom och presenteras i resultatet har därför inte begränsats till varje enskilt 
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falls koppling till tidigare forskning, utan är teman som uppstod när författarna genom denna 

analysmetod kunde titta på fallen som grupp. Detta ger en styrka till resultaten då det ökar 

generaliserbarheten från urvalsgruppen till populationen som inte ett enskilt fall kunnat göra, 

samtidigt som empirin ger ett djup som en kvantitativ metod inte kunnat ge (Miles et al., 

2014). 

Stegen i analysprocessen var som följer: 

1.  Transkribering av intervjuerna och bekanting med empirin som är en viktig del i 

utförandet av en abduktiv analys (Dubois & Gadde, 2002) och en kvalitativ 

undersökning. 

2. Identifiera koder i empirin (Miles et al., 2014) och genom abduktiv logik gå ”fram 

och tillbaka” (s. 555, Dubois & Gadde, 2002) mellan unika fall, fallens som grupp och 

teoretiskt ramverk 

3. Bekanta sig med uppkomna koder (Miles et al., 2014) 

4. Ordna liknande koder i grupper. T.ex. blev koderna ”konkurrens på träning”, ”mäta 

sin förmåga”, ”förebilder i närmiljön” och ”behov av träningskompisar” en grupp. 

5. Skapa teman genom att namnge och definiera grupperna (Miles et al., 2014). Gruppen 

i exemplet ovan döptes till ”sparring”.  

6. Presentera teman som resultat i förhållande till det teoretiska ramverket och 

uppsatsens syfte (Dubois & Gadde, 2002).  

Likaväl som de olika koderna i grupper skapade teman (Miles et al., 2014) genererade 

resultatet upptäckter som påvisade trender i miljöegenskaper. Dessa trender analyserades och 

presenterades sedan i relation till tidigare forskning.  

Resultat  

Resultatet presenteras i två delar. Första delen - Karriärutveckling mot bemästrandenivå - 

beskriver de miljöegenskaper som deltagarna funnit viktiga för att klara övergångarna mot 

bemästrandenivå. Andra delen - Bibehållande av bemästrandenivå - beskriver vad deltagarna 

såg som viktiga miljöegenskaper för att kunna fortsätta utvecklas och bedriva 

elitidrottskarriär. 

Samtliga citat är anonymiserade och hänvisningar till deltagarna är borttaget av 

respekt för deltagarnas välkända idrottsprofiler. 

Karriärutveckling mot bemästrandenivå 

Initiering 

För starten av idrottskarriären kunde idrottarnas familj samt vänner identifieras som två 

viktiga mikromiljöer, och tävlingsdebuten som en viktig händelse. 

Mikromiljön familjen. 

Jag har egentligen inte varit en idrottsmänniska alls när jag växte upp. Jag tyckte 

bara om att leka med djur. Det var mer pappa som tyckte att barn måste röra på sig.  

Familjen hade generellt en viktig roll för utformningen av deltagarnas karriärer. Främst lyftes 

föräldrarna idrottspositiva värderingar och uppmuntran som viktiga för idrottsintresset. Flera 
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av deltagarna uttryckte att familjen aldrig hindrat dem från att träna. Istället beskrevs hur 

föräldrarna ofta skjutsat, hjälpt till att införskaffa träningsutrustning och även ställt upp som 

tränare. Samtidigt var det inte alltid familjen som var viktigt för idrottsintresset. En av 

deltagarna berättade att “jag är nog den enda som varit sportig av min familj” och att hen 

fick lösa att ta sig till träningar och tävlingar på egen hand. 

Hur viktig föräldrarnas inställning till tävlingsidrott kan vara blev tydlig med en av 

deltagarna vars föräldrar inte ville hen skulle tävla. Detta gjorde att hens tävlingsdebut först 

skedde i vuxen ålder när familjens inflytande var mindre. 

Mikromiljön vännerna. 

Vänner beskrevs som viktiga för en framgångsrik introduktion till idrotten. Antingen genom 

vänner som fått med dem till idrotten, eller för att deltagarna fick vänner när de 

introducerades till idrotten. Flera deltagare beskriver även hur de i sina yngre idrottsår 

ingjutits värderingen att idrott ska vara rolig genom den kultur som funnits i deras 

idrottsföreningar. 

Det var en kompis till mig som började, och sen var det väldigt kul. När vi började så 

tränade de väldigt såhär gemensamt. Familjär stämning i klubben. Det var inte nån 

elitsatsning utan det var mer ha kul, och ändå att man utvecklas och gör klubbresor 

och sånt. Man fick många vänner. 

Tävlingskultur. 

För att tävlingsdebuten skulle bli av var det främst personer i träningsmiljön som var viktiga: 

som tränare och träningskompisar. Men även kulturen i föreningen som: strukturen, 

gemenskapen och tilliten i miljön. Bland de intervjuade fanns blandade intryck av hur 

tävlingsdebuten var. Några av deltagarna beskrev den som ångestladdad och att man inte 

förstod vad man gav sig in på, medan andra såg det som en naturlig förlängning av träningen 

och en självklar del i kulturen. Trots tävlingens självklara plats i miljöerna, beskrev en av 

deltagarna hur det ändå fanns utrymme och acceptans för hen då hen under några år inte ville 

tävla. 

Gemenskap, både med träningskompisar men också med konkurrenter från andra 

föreningar, beskrivs som en av anledningarna till att deltagarna fortsatte tävla och idrotta. 

Deltagarna lyfter även upp hur uppmuntran från tränare och träningskompisar var viktiga, 

och att de motiverades av att se hur de utvecklades för varje tävling.  

Distriktsförbunden uttrycktes även varit viktiga för flera av deltagarna. Detta då 

distriktsförbunden blev som ett mellansteg, vari mindre distriktstävlingar arrangerades och 

möjligheten gavs att åka på tävlingar och läger med sitt distriktslag. En av deltagarna 

beskriver hur hens tränare använde distriktstävlingarna som verktyg för att lära ut 

målsättningsstrategier, då dessa “träningstävlingar” gjorde det lätt att tydligt se sin utveckling 

och potential.  

Övergång till att satsa på idrotten 

För att idrottarna skulle klara övergångarna och börja satsa, krävdes en eller flera 

interventioner från nyckelpersoner, eller från vad författarna valt att kalla “nyckelhändelser”.  
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Icke-normativa övergångar. 

För några av deltagarna kom övergången till att satsa på idrotten genom en icke-normativ 

övergång i en annan idrott, i form av en skada, splittring av lag eller missat selekteringskrav. 

I och med detta kunde de inte fortsätta inom den tidigare idrotten, och fortsatte istället sitt 

idrottsintresse med sin nuvarande idrott. En idrott som det skulle visa sig att de kunde 

utveckla talang i. 

Du vet som när man är 13–14 år som fotbollsspelare, vissa är rätt stora, redan 

fullvuxna, och jag var väldigt liten då. Jag hade ju ingen chans i närkamp och sånt, 

och vår tränare tog ut laget med dem som var bäst för stunden. Så jag hade ingen 

chans mot vissa där. Och så var jag ju faktiskt bättre på det här, så då blev det att jag 

satsade lite mer då på den här idrotten, och la ner fotbollen. 

Mikromiljön träningsgruppen. 

Att själv förstå vilken potential man hade såg deltagarna som viktigt för att vilja ta steget mot 

en idrottssatsning. Ofta var det en tränare som hjälpte deltagarna att fokusera på rätt saker och 

sätta större mål i rätt takt, så att tävlingar och prestationer inte upplevdes övermäktiga. På 

träningar och tävlingar var tränaren viktig, men också träningskompisarnas uppmuntran och 

positiva feedback togs upp som betydelsefullt av flera deltagare. En kultur utav positiv 

konkurrens beskrivs, där man inom träningsgruppen sparrade varandra att bli bättre genom att 

tävla mot varandra på träning, samtidigt som man gladdes åt varandras framgångar istället för 

att trycka ner varandra. Att ha kompisar och förebilder i närmiljön som tävlade, hjälpte också 

deltagarna till insikt om sin egen förmåga och potential att kunna bli framgångsrik inom sin 

idrott.  

Utbyte med yttre miljöer. 

Ur frågan “När ser du själv att du började göra en medveten idrottssatsning?” framkom att 

insikten om vad en satsning innebär, och tidsinvesteringen som krävs för en idrottssatsning 

kunde ske vid olika tillfällen. Det framkom att det fanns ett tillfälle när deltagarna påbörjat en 

idrottssatsning i bemärkelsen av ökad tidsinvestering i idrotten. Men att det var vid ett annat 

tillfälle de fick förståelse för vad en elitsatsning innebar och de kunde börja göra rätt saker för 

att klara de krav som idrottssatsningen krävde. För att deltagarna skulle förstå idrottens krav 

behövdes en interaktion med en nyckelperson eller en nyckelhändelse. T.ex. pekade fler av 

idrottarna ut att söka till riksidrottsgymnasium (RIG) som de tillfälle de började göra en 

medveten satsning, men menar på att deras insikt om vad en elitsatsning innebär kom senare. 

Gemensamt för samtliga nyckelpersoner var att de var personer som deltagarna hade 

förtroende för, och var personer som hade erfarenhet av elitnivån inom den specifika idrotten. 

Mest anmärkningsvärt var att nyckelpersonerna var öppna för att ta sig ann idrottarna och 

inviga dem i idrottens krav: antingen i en roll som ledare eller tränare, men även i en roll som 

äldre idrottare. Dessa nyckelpersoner fanns oftast inte i idrottarnas initiala träningsmiljö, utan 

var personer de kom i kontakt med i samband med tävlingar, landslagsuttagningar, flytt till 

idrottsgymnasium eller college.  

Juniorkaptenen hjälpte mig jättemycket […] För jag hade ju bara tävlat med 

föräldrar, så jag visste inte hur man kunde lägga upp de på ett bra sätt. […] Hon 
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hade också en sjukt tydlig plan för hur vi skulle tävla, vilket gjorde att jag fick komma 

igång och tävla med ett annat lugn med tanke på att jag visste exakt vad jag skulle 

göra - det har jag aldrig upplevt förut. Nu fick vi jätteklar taktik […] och vi fick direkt 

feedback när vi kom tillbaka […]. De gjorde det lätt att bli bättre snabbt. 

Invigningen i elitidrottens krav gick inte alltid att koppla till specifika nyckelpersoner, utan 

istället skedde detta genom nyckelhändelser. Nyckelhändelser som framkom var: 

träningsresor till länder där idrotten upplevdes ha högre status i samhället; idrottsliga meriter; 

nära vänners idrottsliga prestationer. Nyckelhändelserna skedde alltså inte i den initiala 

mikromiljön, utan uppkom vid interaktion med exomiljöer. Det var i och med dessa händelser 

som deltagarna förstod vad som krävdes av dem för att bedriva elitidrottskarriär. Men 

händelserna i sig möjliggjorde också idrottssatsningen genom att ge idrottarna resurser i form 

av utökat kontaktnät eller idrottsspecifik kompetens. Händelser i makromiljön kunde också 

identifieras som nyckelhändelser, som t.ex.; ett byte av förbundskapten; en ny SOK satsning; 

nya regler inom idrotten. 

Våra tränare fixade möjligheten att åka till Kanada. […] Det finns en helt annan stil 

där tyckte jag, de tränar på ett annat sätt. De tränar så länge, de nöter mycket teknik 

och hur man satsar i Kanada. Jag tyckte de var väldigt intressant att se, att få känna 

på och veta hur de har de på andra sida. Jag tror de har varit en stor grej att man 

känner en annan helhet i idrotten. 

Bibehållandet av bemästrandenivå  

Denna del av resultatet svarar på syftets andra del; vad deltagarna ser som viktigt för att 

kunna bedriva idrottskarriär på elitnivå. Under Elitidrottens miljö beskrivs miljöegenskaper 

som formade och möjliggjorde den vardagliga satsningen. Önskade miljöegenskaper 

presenteras de miljöegenskaper elitidrottarna önskade för att kunna bedriva en hållbar 

elitsatsning. 

Elitidrottens miljö  

Figur 2 illustrerar de olika miljöer på mikro och makronivå som deltagarna beskrev fanns 

runt dem på bemästrandenivå. Pilarna illustrerar de beskrivna interaktionsvägarna mellan 

miljöerna. Dessa interaktionsvägar skär genom nivåer och sfärer och visar på hur 

elitidrottarna befinner sig i ett stort nätverk, även om de endast har direkt kontakt med vissa 

delar av den större miljön. Som kan ses i figuren är både miljöer i den idrottsliga och den 

icke-idrottsliga sfären viktiga för deltagarnas karriärer, och exomiljöer har påverkan på 

idrottarna även om de inte har direktkontakt med dessa. Exomiljöerna ses i figuren som 

miljöer på makronivå. 

Olika aspekter av elitidrottarnas miljöer beskrivs utförligare i underrubrikerna.  
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Figur 2. Elitidrottens miljö. Författarnas modell, inspirerad av Henriksen (2010) ATDE 

Working Model (s. 39). 

Minskad närvaro av tränare.  

Tränarnas närvaro i mikromiljön var på bemästrandenivå mindre än tidigare i karriären, eller 

obefintlig. Idrottarna beskrev sig vara i mindre behov av en tränare än tidigare, men samtidigt 

kände de sig bortglömda eller bortprioriterad när de inte längre hade en tränare att tillgå.  

Man kan säga att sista 5 åren har jag tränat nästan helt själv. Vi har haft tränare i 

hallen, men jag har kört mitt själv. [...] Man behöver alltid hjälp tror jag, som 

elitidrottare. Men man behöver kanske mindre hjälp när man är äldre. För man vet 

lite vad som funkar och inte funkar på sig själv då. Men man behöver alltid någon 

som ligger på en och pushar en. Men kanske på ett annat sätt än när man var 23.  

Flera av deltagarna hade tränare på distans, vilket karaktäriserades av att de var självständiga 

i utförandet av sin träning, men hade hjälp av en tränare som la upp träningsplaneringen. 

Kommunikationen med distanstränarna var nära och regelbunden, med flera kontakter i 

veckan, och möjliggjordes via olika applikationer där idrottarna kunde logga sin träning och 

tränaren kunde följa upp den och ge feedback. Ofta var detta en lösning för att idrottarna 

skulle kunna ha den bästa tränaren, utan att behöva flytta från sin trygghet och sin 

utvecklande träningsmiljö. Distanstränaren beskrevs som en person som stod dem nära i 

deras idrottssatsning och hade en roll i den vardagliga träningsmiljön även om de inte fysiskt 

var på plats. Detta illustreras i figur 2 genom att tränaren finns i mikromiljön, men framträder 

svagare än t.ex. träningskompisarna. 

En av deltagarna var vid intervjutillfället mitt i övergången till att stå utan tränare, och 

beskrev att det valet gjordes för att träningen skulle bli roligare och skulle ge möjlighet att få 

sparring av träningskompisar igen istället för att träna ensam.  
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Den svenska träningsgruppen.  

Ur empirin växte en bild av den svenska elitidrottskulturen fram. Det blev tydligt att även 

inom dessa klassiskt individuella idrotter var gruppträning viktig. Träningen bedrevs ofta 

utan tränare och gruppens utveckling gick före individens behov. 

Alla länder har sin kultur. I Sverige är vi ganska så fysiska. Många andra kör 

individanpassat, det är mycket så att man får stor chans att sväva ut själv. Men det är 

också för att de har väldigt mycket resurser. De kan ju ha 8 tränare på en träning. 

Här i Sverige kanske det kommer en! Och det är ”idag tränar vi på det här” hela 

gruppen. 

Det var vanligt att deltagarna åkte på läger utomlands för att få mer mängdträning, nöta 

teknik och för att sparra mot de bästa i världen, men ingen av deltagarna var särskilt förtjusta 

av sättet träningen bedrevs utomlands. Å ena sidan ansåg deltagarna att man som svensk “låg 

back” på antalet träningstimmar, men värderade å andra sidan att idrotten främst “skulle vara 

rolig” vilket de inte tyckte den var om det innebar att bara nöta teknik och få mängd. Den 

svenska träningsgruppen karaktäriserades, i motsats till utländska miljöer idrottarna tränat i, 

av en stor ömsesidig respekt för träningskompisarna. “Man vill inte trampa över lik” för att 

nå framgång och man hjälpte och coachade gärna sina träningskompisar – tillika motståndare 

– att bli bättre. Denna hjälpsamma och respektfulla kultur kan ses växt fram genom 

avsaknaden av tränare, varvid expertisen hos, och sparringen av, sina jämbördiga 

träningskompisar fick en stor betydelse för karriärens utveckling.  

Partner.  

I beskrivningen av den nuvarande miljön framkommer att idrottarnas partner var mycket 

viktigt för det emotionella stödet, en roll som föräldrar eller familj tidigare haft. I några fall 

var även idrottarnas partner aktiva inom samma idrott, vilket upplevdes som väldigt positivt 

då det alltid fanns förståelse för livsstilen.   

Du har alltid förståelse. Ökad förståelse runt tävling. [Förståelse för] vad som krävs 

för att ta sig till tävling, aldrig ”ska du träna igen?”, aldrig bli ifrågasatt ”varför ska 

du vara borta tre veckor i USA?”, utan mer att han förstår ju att jag måste åka dit för 

att jag ska bli bra. Många saker behöver inte ens diskuteras, för man förstår 

varandra.  

Dessutom framkom det att idrottarna hade en säker träningskompis i sin partner, som de 

visste kunde ställa upp att vara med på extrapass när andra träningskompisar inte hade 

möjlighet.   

Välmående och balans.  

Deltagarna beskrev hur de aktivt gjorde val rörande sina liv som enbart syftade till att de 

skulle må bra i sin satsning. Att ha en sysselsättning (skola/ jobb) vid sidan av idrotten, att 

byta tränare, träningsgrupp eller samordna tävlingskalendern med kompisar var alla exempel 

på detta.  
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Det är väldigt många som mår väldigt dåligt, i alla fall ute på touren, för det är 

väldigt ensamt liv. Vi brukar göra det så gott vi kan, att vi reser typ två kompisar. 

[...]Men många reser ju helt själva. Bara är iväg tre veckor helt själv. Det ser ut så 

30 veckor om året. Det blir lite tufft då. [...]Det blir en press. Det är där konsten tror 

jag ligger; att ändå kunna balansera det, uppskatta att man får resa.  

Ur empirin framkom att idrottarna främst begränsade sitt umgänge till andra idrottare, då de 

bäst förstod deltagarnas livsstil och respekterade deras val att bedriva elitidrottskarriär. 

Kraven från idrotten beskrevs leda till att deltagarna sällan hade tid eller energi att umgås 

med personer utanför den idrottsliga sfären. 

Det framkom även att deltagarna som studerade eller arbetade vid sidan av idrotten, 

gjorde detta inom idrottsvetenskapliga ämnen eller på arbetsplatser med idrottsinriktning.  

Finansiering.  

Av deltagarna var det få som prioriterade att skaffa egna sponsorer för att försörja sig på sin 

idrott. Istället upplevde de flesta att de fick mer ut av att jobba eller plugga vid sidan av 

idrotten och försörja sig på det viset. Samtidigt finansierade idrottarna inte satsningen med 

egna pengar, utan det gjorde klubben/laget, landslaget eller SOK. Det blev tydligt hur 

finansieringen av deltagarnas karriärer var beroende av parter som deltagarna inte själva hade 

en direkt relation med. Sponsorerna var istället knutna till klubben/ laget, förbundet eller 

SOK. I de få fall idrottarna hade egna sponsorer var de knutna till personer i deras 

mikromiljöer som t.ex. föräldrarna. 

 Några av idrottarna hade - eller hade tidigare haft - bidrag från SOK eller lön från 

klubben/ laget. Detta upplevdes priviligierat, då det innebar att man slapp försörja sig på 

annat sätt som då skulle tagit tid och energi från idrottssatsningen. En gemensam värdering 

för deltagarna var att pengar inte var något viktigt i deras liv i större mån än att de hade råd 

med grundläggande levnadskostnader och kunde bedriva elitidrottskarriär.  

Sociala medier.  

Deltagarna beskrev hur sociala medier möjliggjort kunskapsutbyte, gemenskap med 

likasinnade, möten med förebilder, sparring och sponsringsmöjligheter. Sociala medier 

beskrevs fungera som en ersättning när deltagarnas träningsmiljö saknade tillräcklig sparring, 

då idrottarna kunde se vad deras konkurrenter på andra ställen i världen tränade. I och med 

detta blev deltagarnas konkurrenter en del av träningsmiljön även om de inte var fysiskt 

närvarande under träningspassen. Detta illustreras i figur 2 där konkurrenter är en del i 

träningsmiljön, men frånskild från övriga träningskompisar. 

Det är därför det är så bra med Instagram tycker jag. Så följer man sina motståndare 

så ser man att ”Fan gjorde han det idag? Då måste mitt pass vara bättre”. 

Förutom att bidra med virtuell sparring så gjorde sociala medier det möjligt att boka 

träningstillfällen ihop med andra elitidrottare världen över. Detta sågs som ett självklart 

verktyg för att bygga relation med dem som på tävlingarna var deras konkurrenter, men via 

sociala medier blev deras sparring, vänner och träningskompisar. Sociala medier sågs dock 
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inte uteslutande vara positiva eftersom de idrottsliga kraven blev mer påtagliga när jämförelse 

med andra och reslutatfokuset ständigt kunde bli närvarande.  

Sociala medier togs även upp ha bidragit till en kulturell förändring i idrottsmiljön, då 

de varit en bidragande faktor i att ändra uppfattningen av vad som är accepterat beteende på 

ungdomstävlingar:  

På den tiden hade vi inte samma föräldramiljö som vi har nu. Föräldrarna är mycket 

snällare nu är vad de var på den tiden. Det var ju en miljö där man kunde skälla på 

vem som helst. Kunde säga vilka ord man ville till domare. Man hade inte samma syn 

på ungdomsidrotten då som man har nu. Att inte pressa inte barnen, skrik inte på 

dom, pressa dem inte för mycket. [Denna förändring har framförallt skett genom] 

sociala medier. Man har ju kunnat nå ut till många fler. Få folk att läsa på lite mer.   

Relationer med organisationer.  

Relationer med specialidrottsförbundet (SF) och eller SOK blev mycket viktig för karriären 

när idrottarna nått bemästrandenivå. Några av deltagarna beskrev sig ha en svår relation med 

SF eller SOK. Relationen med det egna förbundet kunde underlättas eller försvåras beroende 

på om deltagarna var med i någon av SOKs satsningar. Ifall de var med i någon av SOKs 

satsningar upplevdes i sin tur bero på ifall de hade förtroende från förbundskaptenen och om 

de tagit sina internationella meriter vid rätt tidpunkt i en olympisk cykel. En regerande svensk 

mästare berättar:  

Hen har ju SOKs stöd också. Så även om landslaget skulle vilja lägga mer krut på 

mig så kan bara SOK gå in och säga att ”hallå vi lägger pengar på hen, så ta ut 

hen”.  

Det framkom att det var en fördel att vara ung för att få stöd från SF och SOK. En av 

deltagarna beskriver hur hen tidigt fick möjligheter att åk ut och tävla på mästerskap som hen 

nu i efterhand upplever inte upplevde sig vara mogen för. Men att detta var i samband med att 

hen kommit med i en satsning från SOK. När hen senare blivit äldre och nått sin absoluta 

topp av karriären var istället inga resultat goda nog för att bli uttagen.  

Jag tröttnade på förbundskaptenen då. Jag orkade inte kämpa. Det krävdes så mycket 

mer av mig varje gång jag skulle komma med, jämfört med de yngre. […] Så det är 

väl det som är lite synd. Att det blev ett slut där med landslaget, kanske lite för tidigt.  

Inte alla deltagare hade stöd från det egna förbundet eller SOK, och då blev istället yttre 

aktörer så som utländska lag viktigare. Från yttre aktörer kunde de få lön och på så sätt 

fortsätta bedriva en idrottskarriär på bemästrandenivå.   

Idrottarna var mycket väl medvetna om vikten av att rätt person hade ett gott öga till 

dem, och identifierade att ha en god relation till personer som satt på maktpositioner som 

avgörande för karriären.  

Icke-normativa övergångar.  

Idrottarna beskrev oförutsedda händelser - (icke-normativa övergångar) med skador, byte av 

tränare, familjesituationer, och utebliven uttagning till mästerskap - som tuffa perioder. 
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Deltagarna tillskrev sina inre resurser som att ta eget ansvar, kunna omfokusera och möta 

hinder, som det som främst gjorde de möjligt att hantera kraven i dessa perioder. I kontrast 

till detta lyftes emotionellt stöd från familj eller partner som något som hjälpt dem mycket 

under dessa perioder.  

Jag vet inte hur många timmar i bilen jag har suttit och pratat med mamma och 

pappa om den där tränaren som inte förstår mig, men så pratade vi igenom det och 

löste det alltid. Det är väl de som har varit – när det har varit tufft med andra 

människor så är det rätt så lätt att dumpa det på dem så löser de mina tankar.  

Träningsmiljöns resurser beskrevs däremot brista för de icke-normativa övergångarna då 

idrottarna inte kunde förses med rätt stöd i tid för att undvika en kris. Till exempel beskrevs 

hur idrottsmiljöns sjukgymnaster gett fel eller otillräcklig behandling, eller att SOKs 

expertstöd funnits geografiskt för långt bort och personliga träffar med dem som skett för 

sällan. Idrottarna har då fått söka upp rätt stöd, eller göra det bästa med det stöd som fanns, 

för att kunna fortsätta bedriva idrottskarriär. Under dessa perioder av bristande tillgängligt 

stöd beskrev deltagarna hur de tappade glädjen till träning och tävling eller tappade 

förtroende för de roller som var menade att förse dem med stöd. 

Önskade miljöegenskaper  

Önskade miljöegenskaper belyser de miljöegenskaper som idrottarna önskat se i sin miljö för 

att kunna bedriva en hållbar elitidrottskarriär.  

Finansiering.  

Om jag hade kunnat tjäna pengar så jag kunde betala alla utgifter utan att behöva 

jobba något extra och ändå kanske kunna spara undan någon peng, precis som en 

vanlig dräglig lön så hade det gjort jättestor skillnad, det tror jag nog. Men mer än så 

hade det inte gjort någon skillnad.   

Det beskrevs finnas som ett tak, varefter mer pengar inte upplevdes leda till mer utveckling 

för karriären, och idrottarna var därför inte motiverade att lägga energi på att skaffa pengar 

förbi det taket. Taket för detta var när idrottarna tjänade tillräckligt mycket pengar för att 

kunna fortsätta idrotta och täcka grundläggande levnadskostnader. Helst hade idrottarna sett 

att de kunde uppfylla de ekonomiska kraven genom att bara idrotta. Men mer pengar 

identifierades också vara en resurs som möjliggjorde för idrottarna att köpa sig en bättre 

idrottsmiljö. En tillförordnad tränare, en fysioterapeut och en massör att ha med på tävlingar 

och läger var exempel på resurser i miljön som inte fanns med kunde skaffas för pengar.  

Engagemang.  

När idrottarna var yngre hade de haft tränare som upplevdes engagerade i deras utveckling, 

och detta tränarengagemang önskade idrottarna ha även nu. Att de i dagsläget inte hade en 

tränare som var så engagerad i deras idrottskarriär uttrycktes främst bero på bristande 

finansiella resurser, då deltagarna inte hade råd att avlöna en tränare själv, och de tränare som 

fanns i föreningen prioriterades till yngre idrottare. I ett unikt fall fanns det en 

engagerad tränare som var utsedd av SOK. Men då denne inte hade stöd från klubben, som 



 

18 

 

hellre hade sett en annan tränare, ledde situationen till stor stress för idrottaren som upplevde 

situationen som negativ för hens utveckling eftersom det tog mycket energi.  

Större engagemang från familjen, att de skulle bry sig mer om idrottarnas karriär och 

idrottsliga framgång, önskades av några deltagare. De hade gärna fått fler frågor om och hur 

deras resor eller tävlingar varit när de kom hem. Eftersom idrotten var så viktig för dem ville 

de gärna se att deras familj också tyckte den var viktig.  

Det kunde också handla om att ha engagerade träningskompisar som ville träna och 

kunde tänka sig ställa upp på extrapass. Idrottarna såg helst att de hade träningskompisar som 

var bättre än dem själva för att få bra sparring. Men fanns inte det önskade deltagarna att de 

åtminstone hade någon som de kunde träna ihop med, som också var engagerad i idrotten och 

förstod varför det var viktigt att gå in för träningen och göra den ordentligt.  

Sparring.  

Många av deltagarna önskade bättre sparring på hemmaplan. Någon att kunna mäta sin 

förmåga, att motiveras och utmanas mot, genom att testa varandras gränser eller bara 

genomlida hårda och/eller tråkiga träningspass tillsammans med. 

Sparring var något idrottarna haft under utvecklingsdelen i sin karriär, men när de 

nådde bemästrandenivå hade fler och fler av deras träningskompisar trillat bort och nivån på 

sparringen som nu fanns att tillgå upplevdes inte längre tillräckligt utmanande. Deltagarna 

beskrev att de kunde få utmanande sparring genom att resa bort, men att spendera lång tid 

hemifrån i träningsmiljöer med annan kultur upplevdes tära på välmåendet och därmed vara 

negativt för utvecklingen av idrottskarriären.  

Visst jag skulle alltid önska att det var absolut bästa sparring på hemmaplan varje 

dag. Det är det enda jag inte kan styra över själv. Jag har kommit upp nu i det stadiet 

där jag är trött på att behöva åka iväg för att hitta sparring.   

Jag tränar just nu med min pojkvän eller brorsan hemma, och det är jättebra – det 

funkar hur bra som helst. Sen har jag klubben här som jag kan träna med också. Det 

hade ju varit kul att ha fler att träna med också, det är ju såhär idealt – men det är ju 

inte så många som har det i den här idrotten. Vi är rätt så utspridda i hela Sverige.  

Förståelse.  

Idrottarna önskade bättre förståelse för de idrottsliga kraven från den icke-idrottsliga sfären 

av deras miljö (se figur 2), något de upplevde inte fanns. Att ha förståelse från vänner, 

partner, arbetsgivare eller skola ansågs viktigt för att kunna fortsätta bedriva en hälsosam 

elitidrottskarriär. Deltagarna beskrev sig själva som lite utanför övriga samhället, då de hade 

andra värderingar men framförallt annorlunda livsstil. “Vanliga människor” beskrevs ofta se 

deras idrottsliga bedrifter som något oproportionerligt stort och de förstod inte varför 

idrottarna bedrev en elitidrottssatsning.  

Det var ju tufft, men det var eufori. Jag var ju så glad över att folk tyckte och tänkte 

som jag, och ville träna utan att någon skulle klaga eller så. Jag tror jag lite glömde 

bort det tuffa i det. Jag var bara så jäkla glad över att jag hamnat rätt. 
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Diskussion  

Resultatdiskussionen 

Syftet med uppsatsen var att ge bild av vilka miljöegenskaper som framgångsrika elitidrottare 

ansåg var viktiga för att kunna nå och bibehålla sin nivå inom världseliten. Resultatet visar 

hur familjens värderingar och träningskulturen i initieringsfasen varit viktig i formandet av 

karriären. Värderingarna och kulturen som idrottarna tog till sig där har sedan på en 

utvecklings och bemästrandenivå format vad elitidrottarna efterfrågar och vilka egenskaper i 

miljön de värdesatte. Miljöegenskaper som framkom som viktiga var b.la. sparring, 

förståelse, engagemang, och relationer med organisationer, men även finansiering. Hur 

idrottarna sedan valde miljö berodde hur idrottskulturen format dem, samtidigt som de 

efterfrågade en samhörighet som gav de en hållbar idrottssatsning genom förståelse och 

engagemang som skapade välmående.  

Resultatet presenterade miljöegenskaper i kronologisk ordning utifrån idrottarnas 

karriärutveckling. Ur dessa miljöegenskaper kom mer övergripande trender. Dessa trender 

kommer nedan diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Kulturen i träningsmiljön 

Det blir tydligt att de värderingar rörande idrott och tävling som fanns i familjen och 

träningsgruppen under initieringsfasen blivit internaliserade hos deltagarna. Den kultur som 

idrottarna beskriver, där gruppen går före individen, överensstämmer väl med vad tidigare 

forskning observerat, och det kan konstateras att denna uppsats återigen gett exempel på vad 

den skandinaviska idrottskulturen karaktäriseras av. Henriksen (2010) och Fahlström et al 

(2016) valde att prata om förebilder i närmiljön och stöttande träningskompisar. Vår tolkning 

av detta yttrade sig istället som sparring och positiv konkurrens. Deltagarna pratade även om 

hur viktigt det var att ha träningskompisar med liknande ambitioner, vilket kan kopplas ihop 

med Henriksen (2010) och Fahlström et al (2016) observationer att samstämmiga grupper var 

bättre för talangutvecklingen. Ur ett kulturellt perspektiv har idrottarna alltså tagit till sig 

idrottskulturen, vars grundläggande antaganden blev grundläggande värderingar för dem 

själva. Deltagarna var även av den bestämda uppfattningen att de måste befinna sig i miljöer 

som de mådde bra i för att kunna fortsätta utvecklas. En värdering som kan kopplas till den 

svenska idrottspolitikens historia med fokus på idrott ur ett folkhälsoperspektiv, snarare än 

medel för framgångar som idrottsnation (Bolling, 2017). Att se idrott som något som ska vara 

hälsosamt verkar varit en lyckad inställning för deltagarna sett till deras gemensamma 

medaljsamling, och något som hjälpt dem möta idrottsliga kraven. 

En utmaning deltagarna såg i deras nuvarande idrottsmiljöer var däremot avsaknaden 

av träningskompisar. Sparringen de hade haft i yngre ålder som de identifierat utvecklat dem 

fanns inte längre kvar när de nått elitnivå. Det syns tydligt i RFs statistik att det är många som 

slutar med föreningsidrott och tävlingsidrott innan de når vuxen ålder (Riksidrottsförbundet, 

2018a). Det värdegrundsarbete RF bedriver med Strategi 2025 syftar till att behålla fler inom 

idrotten längre. Utifrån denna uppsats kan det fastslås att det inte bara är negativt för 

folkhälsan att så många slutar idrotta i tonåren (Riksidrottsförbundet, 2018b), utan det 

påverkar också den svenska elitidrotten negativt.  
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Det framkom även att de flesta av idrottarna idag saknade en tränare i sin 

träningsmiljö. Detta kompenserades till viss del genom lösningar på distans, men idrottarna 

uttryckte att de helst hade haft en tränare på plats under träningen för att öka motivationen. 

Utifrån detta är det värt att poängtera vikten av att även elitidrotten förses med resurser ute i 

klubbarna, så fler är motiverade att fortsätta att idrotta upp till elit. Kopplat till tidigare 

forskning (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010) som poängterat hur viktigt det är för 

utvecklingsmiljöer att ha förebilder för de yngre idrottarna, riskerar svenska klubbar förlora 

värdefulla tillgångar om inte elitidrottarna är motiverade att fortsätta vara kvar hos dem. 

Interaktionen med olika miljöer 

I kontakten med olika miljöer kände idrottarna sig delaktiga eller främmande. I skolan kunde 

de bli ifrågasatta, uteslutna eller upphöjda på grund av sin idrottssatsning, medan de i 

idrottssammanhang mer upplevde sig som en i gänget. Detta kan antas bero på de värderingar 

som internaliserat från idrottsmiljön, som märkbart skiljde sig från de värderingar som 

deltagarnas icke-idrottande kompisar hade. Tidigare forskning har belyst idrottsligt stöd från 

omgivningen, stöttande relationer och en konsekvent organisationsstruktur som 

framgångsfaktorer (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010; Henriksen et al., 2014). Denna 

uppsats kan understryka detta. Inte för att deltagarna nödvändigtvis haft stöttande relationer, 

stöd från omgivningen eller konsekvent organisationsstruktur i sin miljö, utan för att detta är 

vad de aktivt sökt upp. Vänner som inte har förstått idrottarnas livsstil byttes ut mot vänner 

som gjorde det - t.ex. andra elitidrottare. Och om inte alla delar av deras miljö, som skola, 

familj och idrottsförening stöttat deras mål, så har de sökt upp miljöer som gjort det. Här blir 

idrottsgymnasierna ett bra exempel, då alla deltagare haft idrottsinriktning på sin 

gymnasieutbildning. Det har tidigare gjorts tydligt att det finns en skillnad i hur student-

idrottare och anställda på RIG ser på gymnasiernas roll, där idrottarna poängterade 

möjligheten att satsa på idrotten, men de anställda kommunicerade att det var för att de skulle 

få möjlighet att ta en gymnasieutbildning (Stambulova et al., 2015). Riksidrottsgymnasierna 

är uppkomna för att underlätta för idrottaren att leva ett “normalt liv” (s. 4) efter 

idrottskarriärens slut (Prop. 1998/99:107P; ref i Lindahl et al., 2011). Ur denna uppsats kan 

det ses att idrottsgymnasiernas roll för idrottskarriären enligt idrottarna själva, är att få en 

plats där ens egna värderingar speglas i gruppen. Att få lov att ha sin idrottsidentitet utan att 

bli utpekad för den. Liknande mönster kunde senare ses i idrottarnas val av arbetsplats eller 

skola i vuxen ålder. Eller partner. De som jobbade eller studerade vid sidan av idrotten, 

gjorde detta inom idrottsrelaterade områden, och de som hade partner som själva var aktiva 

inom samma idrott såg detta som en otrolig tillgång. 

Denna begränsning av sin umgängeskrets går samtidigt i stäv med det av deltagarna 

uttryckt behovet av att inte bara ”leva idrott” hela tiden. Samtidigt som förståelsen från 

omgivningen ökar när omgivningen också består av idrottare, så minskar det sociala 

utrymmet där deltagarna kan få komma bort från just idrotten. Balansen mellan att komma 

bort från idrottens krav och möjlighet att bli förstådd av sin omgivning verkar därför vara 

svår att uppnå, men det ansågs viktigt för deltagarnas välmående och utveckling att ha båda 

bitarna. Avvägningen mellan dessa två indikerar att förståelse kopplat till välmående i 

kombination med en elitsatsning i Sverige kan vara svårt att uppnå, även om detta värderas 

högt av deltagarna. Det påvisar även att det samarbete mellan miljöns alla delar som tidigare 



 

21 

 

forskning poängterat är viktigt för utvecklingen av talang (Henriksen, 2010; Henriksen et al., 

2014), inte varit tillräckligt god rörande de icke-idrottsliga miljöerna. Varvid idrottarna 

minimerat mängden icke-idrottsliga miljöer runt sig. Detta kan ses problematiskt vid ett 

karriärsavslut, då en identitet som är allt för starkt kopplad till enbart idrotten är en riskfaktor 

för psykisk ohälsa efter karriären (Mannes et al., 2019). Hade idrottarna upplevt mer 

förståelse från miljöerna i den icke-idrottsliga sfären hade de troligtvis fortsatt interagera med 

miljöer i den, och på så vis kunnat ha en bredare identitet. 

Samtidigt som idrottarna upplevde oförståelse från den icke-idrottsliga delen av sin 

miljö i Sverige, var det inte heller på bemästrandenivå så förtjusta i den kultur som fanns i 

idrottsmiljöerna utomlands. Dessa miljöer som tidigare i karriären hade varit viktiga för att 

möjliggöra elitsatsningen upplevdes på bemästrandenivå som krävande att vistas för länge i, 

då det inte kändes hemma och bekant. Detta är intressant, då den svenska idrottskulturen i sig 

alltså blir en viktig miljöegenskap för att elitidrottarna ska må bra. Att deltagarna dessutom 

prioriterar sitt välmående som ett medel för att kunna fortsätta utvecklas är i sig intressant, 

och kan kopplas till tidigare forskning som argumenterar för ett hållbarhetstänk inom idrotten 

(Barker et al., 2014: Mannes et al., 2019). Detta ger exempel på hur dynamisk relationen 

mellan individen och miljön är, som beskrivet av Henriksen (2010). Då å ena sidan det kan 

ses att värderingen om att välmående är viktigt för idrottskarriären har kommit från den 

svenska idrottskulturen, men å andra sidan krävs också att miljöns värderingar stämmer 

överens med individens för att hon ska kunna må bra. 

Närhet/ tillgång till träning och tävling 

Tidigare forskning har fastslagit att tillgång till träningsanläggningen, eller möjlighet att träna 

utanför ordinarie träningstider bidragit till framgångsrika talangutvecklingsmiljöer 

(Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010). Detta var inget som framkom ur empirin till denna 

uppsats. Vad som däremot poängterades var tillgång till tävlingarna. Som tidigare poängterats 

fanns en positiv inställning till tävling i träningsmiljöerna. Det var självklart att man skulle 

tävla så föreningarna gjorde det lättillgängligt för utövarna att tävla. Samtidigt beskrevs hur 

första mötet med kraven och kulturen i samband med tävling kunde bli överväldigande för 

några av deltagarna. För att det inte skulle bli så underlättade det om de istället fick möta 

kraven i små etapper. Lättillgängliga och mindre kravfulla tävlingar är därför att tolka som en 

viktig miljöegenskap som hjälpt idrottarna möta kraven i lagom dos. Miljöegenskapen att ha 

tillgång till tävling gav även en möjlighet att utöka sitt kontaktnätverk, och på tävlingar 

försågs idrottarna med nya förebilder. Vilket tidigare lyfts som en viktig miljöegenskap för 

talangutveckling (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010). Tävlingar som är lättillgängliga 

kan utifrån denna uppsats lyftas som en viktig miljöegenskap för att nå elitnivå.  

Det var också antingen på tävlingar eller till följd av att de tävlat som idrottarna kom i 

kontakt med nyckelpersoner och nyckelhändelser. Storm et al (2014) förklarar att 

nyckelpersoner är personer som varit viktiga i idrottarens karriär, och de förbereder idrottaren 

att ta avgörande beslut. I uppsatsen framkom det hur nyckelhändelser har samma funktion 

men knutna till händelser istället för specifika personer. Värt att poängtera är att även om 

interaktionen med nyckelhändelser och nyckelpersoner varit viktiga för att deltagarna skulle 

kunna ta klivet att bli elitidrottare, så har oftast inte samma interaktion med nyckelhändelser 

eller nyckelpersoner haft samma effekt på deltagarnas träningskompisar då de inte är på 
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elitnivå idag. Likaså med de förebilder som funnits i träningsmiljön eller som idrottarna 

kommit i kontakt med i tävling. Storm (2015) poängterar att talang skapas av det sociala 

sammanhang man befinner sig i, samtidigt som vad som är talang bestäms av den kultur som 

finns i det sociala sammanhanget. Utbytet mellan individen och miljön runtomkring är 

dynamisk, med ett konstant givande och tagande när omgivningen och idrottaren anpassar sig 

till varandra (Henriksen, 2010). Detta innebär att det blir individuellt på vilket sätt olika 

egenskaper i miljön kommer påverka olika idrottares karriärer. Identifierar miljön talang i 

individen eller inte? Matchar idrottarens förmågor omgivningens resurser för att möta 

kraven? För deltagarna i uppsatsen var interaktionen med just dessa nyckelpersoner och 

nyckelhändelser vid just det tillfället rätt för att kunna bli elit. Men för deras 

träningskompisar var samma interaktion inte något som tog dem till elitnivå - vilket kan ses i 

att de inte längre finns kvar som sparring för deltagarna. Författarna vill därför poängtera att 

det är viktigt att fortsatt se att alla idrottare är unika, och att man inte kan förvänta sig att det 

finns ett sätt som alltid är helt rätt för hur man utvecklar eller bibehåller talang. 

Stödets placering i miljön 

I linje med tidigare forskning (Côté, 1999; Wylleman et al., 2013) framkom att familjen varit 

mycket viktig för starten av idrottskarriären, för att sedan få en mindre och mindre roll i takt 

med idrottarnas ökande nivå inom idrotten och psykosociala utveckling. Det kan också 

beskrivas som att familjens påverkan på idrottarens liv blir mindre i takt med att idrottaren 

blir en del av fler och fler mikromiljöer (skola, vänkrets, träningsmiljö, landslag, lag). Det 

blir här tydligt hur idrottarnas miljö utvecklas från att i början ha färre viktiga personer i få 

mikromiljöer, för att sedan bli fler personer och fler miljöer. Kompetenser som tidigare inte 

kändes till, som fysioterapeut, landslagstränare eller SOKs stödprogram ses på 

bemästrandenivå som viktiga. Samtidigt som idrottarnas kontakter med olika miljöer i den 

större makromiljön blev fler, så tycks det som att de miljöegenskaper som fanns i 

träningsgruppen tidigare, på bemästrandenivå blir färre. T.ex. tunnas antalet träningskompisar 

och mängden sparring ut - medans detta till viss del kompenseras genom sociala medier som 

möjliggör kontakt med exomiljöer. Tidigare forskning inom HEA har inte tagit upp sociala 

medier som en miljöegenskap (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010; Henriksen et al., 

2016), men i denna uppsats framkom det som en viktig miljöegenskap som kopplar samman 

geografiskt skilda miljöer, och gör det möjligt att kompensera brister i den faktiska 

träningsmiljön; t.ex. sparring och avsaknad av tränare. 

Ur empirin växer en bild fram av hur stödet flyttas utåt i miljön, bort från 

träningsgruppen. Både genom att idrottarna har tränare på distans, sparring på distans, men 

också för det bredare kontaktnätet. För detta kan den geografiska avgränsningen i uppsatsen 

bli relevant, då samtliga deltagare bodde i sydvästra Sverige, och SOKs stödfunktioner 

beskrevs finnas i Stockholm. Denna brist på kompetens ute i klubbarna kan ses problematiskt 

givet Riksidrottsförbundets mål om att fler ska idrotta inom alla åldrar och nivåer 

(Riksidrottsförbundet 2018b; Riksidrottsförbundet. 2019c). För i och med avståndet till 

stödfunktionerna så krävdes att idrottarna själva aktivt sökte upp stödet, vilket blev 

problematiskt utifrån hur deltagarna beskrev de kriser de tagit sig igenom. Ofta härleddes att 

övergångarna blivit krisövergångar för att stödet fanns för långt bort eller kunde användas för 

sällan, vilket ledde till fördröjda lyckade övergångar. Stambulova (2017) förklarar att en 
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fördröjd lyckad övergång är när idrottaren inte har rätt resurser för att klara övergången utan 

att utvecklingstakten stanna av. Saknas rätt stöd höjs risken för idrottsliga avhopp 

(Stambulova, 2017), och Riksidrottsförbundet får då svårare att nå sina mål att behålla 

idrottare (Riksidrottsförbundet 2018b; Riksidrottsförbundet. 2019c). Som tidigare poängterats 

innebär detta även ett bakslag för elitidrotten, då sparring och träningskompisar bedömts som 

så viktigt av idrottarna för fortsatt utveckling. 

Att deltagarna saknar kompetens i sina träningsgrupper kan bero på att deras idrotter 

är mindre idrotter i Sverige, och har sämre ekonomiska resurser (Riksidrottsförbundet, 

2018a). De av idrottarna som hade stöd från SOK hade tillgång till flertalet olika resurser, 

som idrottspsykolog eller kostcoach. Detta ska även att finnas att tillgå från RF, men var 

ingenting som elitidrottarna tog upp som en resurs vid sina intervjuer. Detta innebär att SOK 

får inflytande utan motpol över vilka utövare inom mindre idrotter i Sverige som kan få rätt 

stöd för att utvecklas till och vara elit. Utifrån detta kan man se att om Sverige vill få fram 

fler elitidrottare att vara “världens bästa” (Riksidrottsförbundet, 2018b) inom mindre idrotter, 

behövs fler resurser som matchar den nivå av stöd idrottarna i SOKs talangsatsningar får. 

Men även för de idrottarna som hade SOKs stöd, beskrevs detta som otillräckligt, främst på 

grund av den geografiska avgränsningen, då mycket av stödet fanns i Stockholm. Idrottarna 

hade såklart kunnat flytta dit, för att ha de resurserna nära sig. Men som tidigare poängterats 

så ansågs den viktigaste miljöegenskapen till vardags vara att man hade förståelse och en bra 

samstämmig grupp, vilket för denna urvalsgrupp hittats i sydvästra Sverige. Detta innebär att 

när idrottarna formade sin miljö, så prioriterade de närhet till familj, partner och rätt 

träningsgrupp, framför dessa resurser. Det i sin tur antyder att miljöegenskaper som 

samstämmig träningsgrupp, sparring och förståelse från omgivningen är det viktigaste för att 

bedriva idrottskarriär på elitnivå. 

Metoddiskussion 

Urvalsmetoden gjorde det möjligt att värva högkvalitativa deltagare till uppsatsen 

givet författarnas nätverk bland elitidrottare i sydvästra Sverige. Författarna ser det som 

positivt för datainsamlingen att det redan fanns någon form av en relation med deltagarna då 

detta gjorde att det fanns ett uppbyggt förtroende redan innan intervjuerna startade, något som 

upplevs resulterat i information av hög kvalité. Deltagarna intervjuades vid ett tillfälle och 

empirens rehabiliterat kan inte ifrågasättas utifrån att intervjun eller relationen skulle 

påverkat resultatet. Det fanns ett professionellt förhållningssätt där alla etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002) följdes som även stärker reabiliteten. 

Utöver de tio idrottare som tagits med i resultatet kontaktades 15 idrottare varav 14 

inte kunde medverka och en blev struken till analysen på grund av tidsbrist. Deltagaren som 

blev struken valdes bort för en mer homogen urvalsgrupp då hen hade en annan nationalitet. 

Meritmässigt samt erfarenhetsmässigt var det däremot ingen skillnad på de deltagare som 

kunde och inte kunde medverka. Karaktärsdragen för urvalsgruppen hade därmed inte blivit 

förändrad.  

För urvalsgruppen ansåg författarna det vara fördelaktigt att ha en jämn 

könsfördelning, vilket uppnåddes med fem kvinnliga och fem manliga idrottare. Vad som 

hade varit än mer optimalt vore ifall en kvinna och en man från varje idrott kunnat delta i 

studien, men till författarnas vetskap fanns inte detta deltagarunderlag inom den geografiska 
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avgränsningen. Författarna kunde inte identifiera några märkbara skillnader mellan könen 

under analysen, något som möjligtvis kunnat uppdagas ifall samtliga idrotter representerats 

av både män och kvinnor. Avsaknaden av detta underlag i sig indikera att det möjligtvis finns 

ojämnställda miljöegenskaperna för könen i området bland de representerade idrotterna. 

Stambulova et al (2009) lyfter upp hur det finns skillnad inom idrotter i normer, kultur, och 

system, men även hur varje idrottskarriär är unik utifrån idrottarens förutsättningar både civilt 

och idrottsligt. Detta i kombination med hur varje miljö är dynamisk och unik gör det troligt 

att det finns skillnader i miljöförutsättningar för män och kvinnor i de olika idrotterna inom 

avgränsningen. Däremot kan inte författarna utifrån denna uppsats dra några slutsatser kring 

ifall det skulle finnas miljöegenskaper i sydvästra Sverige som gynnar ett specifikt kön, utan 

lämnar det till framtida forskning. 

Allt som allt ses empirin och upptäckterna som tillförlitliga och valida då resultatet 

inte gör anspråk att svara på mer än vad syftet efterfrågar.  

Implikationer 

Tidigare forskning har argumenterat för att förbättra träningsmiljöer och på så vis skapa 

talangutvecklingsmiljöer som ska underlätta att förse lovande idrottare med rätt resurser för 

att nå elitnivå (Fahlström et al. 2016; Henriksen, 2010; Henriksen et al., 2014). Samtidigt 

visar annan forskning på farorna som finns för de idrottare som har för stor del av sitt liv, sina 

relationer och sin identitet knuten till idrotten (Mannes et al., 2019; Stambulova et al., 2009). 

Det framgår i studien att många av idrottarna upplever en oförståelse från icke-

idrottare vilket gjorde att de känner ett visst utanförskap från resten av samhället. För att 

hantera detta sökte sig flera av deltagarna till andra elitidrottare som bedriver samma livsstil. 

Utifrån detta skulle man kunna argumentera för att skapa elitidrottsmiljöer på samma sätt 

som man vill skapa talangutvecklingsmiljöer (Fahlström et al., 2016; Henriksen, 2010; 

Henriksen et al., 2014) för att förse elitidrottare med samhörighet i sin mikromiljö. Samtidigt 

innebär detta beteende för elitidrottarna att de stärker sin idrottsliga identitet och minskar sin 

icke-idrottsliga identitet, vilket ökar risken för en krisövergång med identitetsförlust vid slutet 

av karriären (Mannes et al., 2019; Stambulova et al., 2009). För att motverka detta skulle 

författarna istället vilja se en normalisering av elitidrott i det svenska samhället, där idrott ses 

som ett legitimt yrke och fler svenskar kan relatera till vad det innebär att tävla. För att detta 

ska ske krävs en kulturell förändring i makromiljön Sverige. För närvarande pågår en 

förändringsprocess i den svenska idrottsrörelsen driven av RF (Riksidrottsförbundet, 2019c; 

Riksidrottsförbundet, 2018b). I detta ingår metaforen “från triangel till rektangel” som 

innebär att fler ska idrotta längre, och att elitidrotten inte ska vara en ensam spets i toppen av 

triangeln. Författarnas förslag till detta är att här trycka på att normalisera tävlandet genom 

att: 

− skapa fler träningstävlingstillfällen, likt dem som av deltagarna beskrivs som den 

odramatiska vägen in i tävlingsidrotten. 

− Se till att det finns en motpol till det stöd som ges av SOK, så inte selekteringen till 

deras satsningar blir avgörande för vilka elitidrottare som får rätt förutsättningar för 

att kunna bedriva idrottskarriär. Detta innebär att det kan finnas fler svenska 

elitidrottare. 
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− Bygga träningsmiljöer som fortsätter ge idrottare engagerade tränare och ambitiösa 

träningskamrater även när de nått bemästrandenivå, för att på så vis behålla dem i 

träningsgrupperna och göra deras närvaro till en naturlig del för unga idrottare samt 

deras föräldrar. 

Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara intressant att fokusera enbart på hur förändringar i 

makromiljön påverkar idrottare. En longitudinell studie som tittar närmare på hur 

förändringar i exomiljöer, samt hur globala eller lokala trender påverkar idrottares 

idrottskarriärer skulle ge en bättre bild av hur dessa miljöegenskaper influerar den enskilde 

idrottaren. 

Ett andra förslag är en longitudinell kombinerad studie som undersöka 

miljöegenskaperna runt idrottarna vid flera tillfällen, och gör det möjligt att observera hur 

miljön och idrottaren integrerar i realtid. Här skulle det även vara fördelaktigt med en 

jämförelsegrupp (Jones, 2015) som hade inneburit att intervjua fd. idrottare, eller idrottare 

som ej klarat nå elitnivå, om vilka miljöegenskaper som format deras idrottskarriärer. Vilka 

nyckelhändelser eller resurser som saknades för jämförelsegruppen skulle stärka slutsatser 

om vilka resurser eller nyckelhändelser i miljön som faktiskt är viktiga för att nå elitnivå. 

Ett tredje förslag är att undersöka egenskaper i miljön ur ett holistisk ekologiskt 

perspektiv utifrån elitidrottarnas upplevelser, inom specifika idrotter. På så sätt kan man 

belysa de specifika idrottsliga kraven och vilka resurser som utifrån dessa blir extra viktiga 

för den idrottsliga utvecklingen. Tidigare forskning har fokuserat på hur man når 

internationell elitnivån, men hur behåller man den? 

Konklusion 

Utifrån denna uppsats görs det tydligt att sydsvenska elitidrottares uppfattning om vilka 

miljöegenskaper som bidragit till deras karriärutveckling i stort överensstämmer med vad 

tidigare forskning fastslagit som viktiga miljöegenskaper för talangutveckling i 

Skandinavien: med familjens positiva inställning till idrott och en träningsgrupp präglad av 

positiv konkurrens där gruppen går före individen. Dessutom identifierades nyckelhändelser, 

som komplement till nyckelpersoner, som viktiga för karriärens utveckling. Vidare belystes 

att det fanns en kultur som var positivt inställda till tävling i träningsgruppen, vilket gjorde 

det lätt att börja tävla. Det har även framkommit hur organisationer i makromiljön och 

globaliseringen haft stor inverkan på hur idrottskarriären utformas och vilket stöd som ges - 

men också vilka idrottare som får möjligheter till utveckling. Den miljöegenskap som 

idrottarna främst strävat att skaffa sig under sin karriär har däremot varit: samstämmighet i 

träningsgruppen och förståelse från omgivningen. 

Miljöegenskaper för att fortsätta utvecklas på bemästrandenivå var i stort samma som 

det som krävts för att nå dit. Skillnaden var främst att bra sparring var svårare att få, då så 

många av träningskompisarna slutat idrotta. Detta kompenserades delvis genom sociala 

medier, som fungerade som ett sätt att få in tränare och sparring i träningsmiljön - även om de 

inte fysiskt befann sig på plats. På bemästrandenivå fanns flera nya stödfunktioner att tillgå i 

form av t.ex. kostcoach eller idrottspsykolog, men dessa fanns inte naturligt i den fysiska 

mikromiljö vilket försvårade användandet av dem. I val av miljö prioriterades förståelse från 
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hela omgivningen och samstämmighet i träningsgruppen över de nya stödfunktionerna. 

Elitidrottarna lyfte även på flera sätt hur de såg vikten av balans i livet med fler saker att 

fokusera på än bara idrotten som viktigt för att de skulle må bra. De menade på att om de inte 

mådde bra skulle detta vara negativt för deras idrottsliga utveckling. 

Utifrån detta ser vi att resultatet svarar på studiens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Detta var intressant. Många frågar ju: ”Hur tränar du, springer du?”, ”Gör du det, 

gör du detta?”. Men det är inte alls allt. Och att många lagt så mycket tid på det! 

Medan detta kanske är en tredjedel som man inte vet jättemycket om.” 

- trefaldig olympier och deltagare i studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuprotokoll 

1. Bakgrundsfrågor  

2. Berätta lite om dig själv. (ålder, sysselsättning, familjesituation, idrottsbakgrund, flera 

idrotter och idrottsliga meriter)  

3. Kan du rita en tidslinje över ditt liv. (dåtid till nutid, se inspirationsruta) 

4. Vilka förändringar eller perioder under din karriär (både idrottslig och civil) upplever 

du som avgörande för dig och din utveckling? (fyll gärna i tidslinjen) (se till att 

sondera för yttre miljöer och makromiljöer). 

a. varför? 

b. vad händer under perioden/erna? 

c. vad gjorde att du tog dig igenom omställningarna?  

d. vad i omgivningen (relationer, ekonomi, värderingar etc) var viktigt för dig 

under de här perioderna, och varför? 

e. hur påverkade förändringen/perioden din idrottskarriär?  

f. när ser du själv att du började göra en medveten idrottssatsning?  

5. Vilka relationer är och har varit viktigast för dig under din karriär? Ge exempel 

6. Vad skulle din omgivning kunna ge dig för att hjälpa dig fortsätta utvecklas framåt? 

(se till att sondera för yttre miljöer och makromiljöer) 

a. ger din omgivning dig det nu? 

b. behöver något förändras i omgivningen? 

7. Kan du även beskriva/ rita hur en vanliga dag/ vecka ser ut?  

8. hinner du med allt du vill under en dag? Varför, varför inte? 

9. hur bygger du upp en dag?Hur har dina dagar förändrats under tid? hur kommer det 

sig, och har du fått hjälp att omforma dagarna? hur har dessa förändringar påverkat 

din idrottskarriär?  

10. finns det något som skulle underlätta ditt liv som elitidrottare? (betydelsefullt, 

materiellt, tidsmässigt, ekonomi, emotionellt, socialt?) 

11. Hur skulle en utomstående som kommer in i din träningsmiljö för första gången 

reagera?  

12. vad skulle personen uppleva som unikt?  

13. Finns det något du tar med dig från din idrottskarriär livet ut?   
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Bilaga 2. Intervjuschema  

Delar i miljön Ämne Vad vi vill veta 

Deltagarens 

bakgrund  

 

specialisering 

vägen till elit 

övergångar 

motivation 

− historien (Start, dåtid, till nutid) 

− idrottsbakgrund (fler idrotter/grenar?) 

− när och hur (om) det skett en specialisering? 

− ålder & meriter 

− Vad är det inom idrotten som fått idrottaren att 

elitsatsa?   

Inledning  Timeline 

holistiskt 

− timeline (karriärövergångar/viktiga händelser)  

Mikro-miljön 

 

relationer 

nyckelpersoner 

kultur 

organisation 

 

− Hur relationerna ser ut mellan familj, 

lagkamrater/klubbkamrater, tränare, förebilder, 

(om) arbetsplats/skola (civil karriär)  

− vilka värderingar som genomsyrar miljön 

− Nyckelpersoner/relationer 

− Hur en utomstående skulle uppleva/ reagerar på 

i miljön om de såg den kom i idrottarens skor  

− hur är miljön/klubben organiserad? 

− anledning till val av klubb att tävla för 

Makro-miljön  relationer 

organisation 

kultur 

 

 

− hur ser relationen ut till: klubbstyrelsen, 

distriktsidrottsförbund, specialförbund, SOK, 

media, utbildningsväsen/yrkes genren  

− finns det någon speciell sport kultur som 

genomsyrar på nationell och internationell nivå 

− hur påverkar samhällskulturen idrotten och 

idrottaren  

Förutsättninga

r 

resurser 

barriärer 

− Främsta resurser 

− Finns det tillräckligt med resurser i den 

vardagliga miljön 

− Om du fick drömma vilka resurser skulle du 

vilja ha mer av  

Process  holistiskt  

planering 

resurser 

barriärer 

Hur vardagen ser ut 

● träning, (mängd, organisation) 

● tävlingar 

● läger  

● andra sociala event 
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Figur 3. Intervjuhjälpmedel. Checklista över miljöegenskaper. Författarnas modifiering av Henriksens 

(2010) Intervjuguider (s. 187–190) 

  

Individuell 

utveckling  

värderingar 

relationer 

holistiskt 

Vad i miljön som idrottaren har med sig nu och i 

framtiden 

● vilka inställningar och värderingar  

● relationer 

Tidsram  holistiskt livspussel /planering. Finns tiden?  
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Bilaga 3. Informerat samtycke. 

 

Informerat samtycke till deltagande i intervju för uppsatsen: 

att undersöka etablerade elitidrottares uppfattning om sina omgivningar och resurser.  

 

- Jag har muntligen informerats om intervjuns utformning och syfte. 

- Jag samtycker till den databehandling av personuppgifter som studien innebär, samt 

att behörig personal går igenom de uppgifter som registrerats och som är av betydelse 

för studien. 

- Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt, och att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange någon orsak. 

- Jag är medveten om min rätt och möjlighet att få frågor besvarade och att diskutera 

innehållet i intervjun. 

 

Datum för intervjun: 

 

 

 
Underskrift samt namnförtydligande deltagande (samt målsman för personer under 18 år). 

 

 

Som intervjuledare försäkrar jag att deltagaren har fått muntlig och skriftlig information om 

studien och sina rättigheter. 

 

 

 

 
Underskrift samt namnförtydligande intervjuledare: Alice Andersson & Moa Nygren 

 

 

Kontakt:  

Aliand16@student.hh.se 

Moanyg16@student.hh.se  

 

Högskolan i Halmstad 

Program: Professionell idrottskarriär och arbetsliv 
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Bilaga 4. Information kring deltagandet i intervju. 

 

Information om studien: 

Att delta i studien innebär en intervju på 60 - 120 minuter med Alice Andersson och Moa 

Nygren, studenter på programmet “professionell idrottskarriär och arbetsliv” lokaliserat på 

Högskolan i Halmstad. 

 

Studien syftar till att undersöka:  

“etablerade elitidrottares upplevelse av sina omgivningar och resurser”   

 

Deltagande: 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och man kan när som helst dra sig ur utan förklaring. 

Allt som sägs under intervjun är konfidentiellt, och kommer enbart användas i 

uppsatsskrivandet.  

 

Fördelar och risker med deltagande: 

Under intervjun kommer vi ta upp ämnen som rör Er och Ert idrottande. Vi kommer ställa 

frågor som rör hur ni upplever och samspelar med era omgivningar. Ni har rätt att låta bli att 

svara på frågor utan att behöva uppge anledning om varför, men vi önskar att om Ni svarar 

gör detta ärligt och uppriktigt.  

 

Hur intervjusvaren kommer att användas:  

Intervjun kommer ligga som underlag i vårt examensarbete, som sedan kommer publiceras på 

Högskolan i Halmstad webbsida. Full tystnadsplikt gäller för intervjuledarna, och deltagarna 

rekommenderas att enbart säga vad de känner sig bekväma med.  
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Bilaga 5. Stöd för deltagarna i utformning av deras tidslinje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Intervjuhjälpmedel. Exempel på karriärövergångar i olika nivåer till deltagarnas tidslinjer. 

Författarnas anpassning av HAC (Wylleman et al., 2013). 

 

  

Familj & vänner → flytt, resor, utökning i familjen, skifte av umgänge 

Studier → grundskola, gymnasium, kurser, högskola/universitet 

Arbete → % anställning, yrke 

Finansiering → familj, förening, landslag, SOK, sponsorer, inkomst  

Idrott → skifte av nivå, träningsgrupp, tränare, tävlingar, läger, resor 
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Bilaga 6. Inbjudan att delta i intervjustudie 

“Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på programmet “Professionell Idrottskarriär och 

Arbetsliv” (PIKA) på Högskolan i Halmstad. Där vi nu ska börja med vår C-uppsats, och 

undrar ifall du skulle vilja ställa upp på en intervju för den? 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka omgivningsfaktorer som elitidrottare själva 

anser är och varit viktiga för att tagit sig till den nivån de tävlar på idag och hur dessa faktorer 

i omgivningen påverkat idrottskarriären. 

 

Om du vill vara med skulle det innebära att vi träffar dig för en intervju på en plats som är 

lättillgänglig för dig - exempelvis hemma hos dig eller i närheten av din träningsanläggning. 

Vi räknar med att intervjun kommer ta runt 90 minuter. Du kommer självklart vara helt 

anonym, och även om du tackar ja kan du när som helst ångra dig utan att behöva förklara 

varför du inte vill vara med. 

 

Så om du vill och är tillgänglig någon gång innan den 23e november så skulle vi bli 

jätteglada. 

 

Hälsningar Alice Andersson & Moa Nygren” 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alice Andersson

Moa Nygren


