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Sammanfattning 
 

Längdskidåkning är en fysiskt och psykiskt påfrestande idrott. Ändå satsar många svenska 
elitskidåkare helhjärtat utan att komma med i landslaget. Studien ville kartlägga vad som 
motiverar just dessa utövare att fortsätta elitsatsa. Sekundära syften var att söka svar på vad 
försökspersonerna vill åstadkomma med satsningen, samt vilka fördelar (plus) och nackdelar 
(minus) som försökspersonerna upplevde med satsningen. Undersökningen genomfördes med 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer och omfattade 13 individer (åtta män, fem kvinnor) i 
åldern 20-30. Resultatet visade att försökspersonerna främst hade inre motivation som 
drivkraft, där den sociala gemenskapen samt emotionella faktorer upplevdes som viktiga. Det 
försökspersonerna ville åstadkomma med satsningen handlade dels om mål att vilja prestera i 
större tävlingar, dels en önskan om att förbättra den egna prestationen och att utvecklas. 
Sammantaget en kombination av individinriktad målorientering och uppgiftsinriktad 
målorientering. Upplevda fördelar med skidsatsningen visade sig slutligen överväga upplevda 
nackdelar. Som vidare forskning rekommenderas att studera vilken påverkan ekonomiska 
faktorer och klimatförändringar har på motivationen hos elitskidåkare. 
 
Nyckelord: Elitidrottare, för- och nackdelar, längdskidåkning, motivation, målorientering.
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Abstract 
 
Cross-country skiing is a physically and psychologically demanding sport, which makes it 
interesting to study from a motivational perspective. The main purpose of this study was to 
examine what factors motivate elite cross-country skiers who are not part of the national team 
to pursue with their elite sport commitment. A secondary aim of the study was to examine 
what the respondents want to accomplish with their sport commitment and what benefits and 
costs are related to that commitment. The study included 13 respondents (eight men and five 
women), with ages ranging from 20 to 30. Semi-structured interviews were conducted with 
the respondents. Findings indicated that the respondents primarily were motivated by intrinsic 
motivation, where the social relationships and emotional factors were considered important. 
Regarding accomplishments, the respondents spoke of an urge to perform during competitions 
and to develop and improve, demonstrating a combination between task and ego goal 
orientation. The respondents experienced more benefits than costs connected to elite cross-
country skiing. Recommended for future research is to investigate how economical factors 
and global warming affect the motivation of elite cross-country skiers.  
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Introduktion 
 

Att fysisk aktivitet är bra för både den fysiska och psykiska hälsan har bevisats i mängder av 
studier (Biddle & Mutrie, 2001). Forskare har i decennier försökt utröna vad som motiverar 
människor att idrotta och dessutom fortsätta under en längre tid (se bland annat Fallby, 1999; 
Biddle & Mutrie, 2001). Den största delen av tidigare forskning i ämnet är deskriptiv i sin 
natur och behandlar motiv till motion, men på senare år har teoribaserad forskning fått allt 
större genomslag, även på elitidrottare.  
 
Av särskilt intresse ur forskningssynpunkt är individuella elitidrotter som kräver mycket av 
utövaren, i form av både fysik, mentala kvalitéer och stark motivation. En sådan idrott är 
längdskidåkning, en av världens tuffaste uthållighetsidrotter där det är nödvändigt med hög 
träningsmängd, god träningskvalitet och mental styrka (Jonas, 2003; Svenska skidförbundet, 
2005). I princip alla muskler i kroppen får arbeta under utförandet vilket ger hög belastning på 
hjärtat och syreupptagningsförmågan. Idrotten är samtidigt tekniskt komplex med flera olika 
åktekniker (Holmberg, 2006). Längdskidåkning är en av de sporter där Sverige varit mest 
framgångsrikt på OS- och VM-nivå genom tiderna. Facit på 2000-talet är fyra OS-guld, sex 
OS-brons, fem VM-guld, fyra VM-silver och fyra VM-brons, vilket ger totalt 23 
mästerskapsmedaljer på sex år (Fédération Internationale de Ski, 2006 A, Sveriges Olympiska 
Kommitté, 2006). Enligt Inger Rommedahl, kontaktperson för Svenska skidförbundets 
medlemsärenden, hade svensk längdåkning 184 196 utövare år 2005. Av Sveriges totalt cirka 
7 000 elitidrottare (Riksidrottsförbundet, 2005) finns cirka 200 elitskidåkare (Svenska 
skidförbundet, 2006; Fédération Internationale de Ski, 2006 B). Jämfört med övriga 
framgångsrika skidnationer är siffrorna för antalet aktiva, licensierade elitskidåkare: Estland 
25, Finland 135, Italien 85, Kanada, 60, Kina 10, Norge 170, Tyskland 80, Österrike 25. 
 
Att vara elitskidåkare erfordrar en seriös satsning som kräver planering, fokusering, envishet 
och framför allt – en stark motivation (Hardy, Jones & Gould, 1996). Oftast är det nödvändigt 
med många års träning innan resultatmässiga framgångar kommer. Ska motivation undersökas 
på djupet är därför, med ovan nämnda i åtanke, studier av elitskidåkare högst relevant. Den 
aktuella studien har utförts i samarbete med Svenska skidförbundet och sätter fokus på de 
elitskidåkare som satsar helhjärtat, men som inte finns med i a-landslaget. Ur 
motivationssynpunkt är dessa utövare särskilt intressanta. Syftet är därför att genom en 
kvalitativ ansats kartlägga vad som motiverar dem till fortsatt elitsatsning. 
 
Begreppsdefinitioner 

• Motivation består av fem beteendemönster; riktning, intensitet, ihärdighet, fortsatt 
motivation och prestation (Maehr & Braskamp, 1986, ref i Biddle & Mutrie, 2001).  
Med riktning menas att ett beslut tas, till exempel valet att satsa på elitskidåkning. 
Intensitet refererar till hur mycket tid och kraft utövaren lägger på sin aktivitet, 
ihärdighet handlar om graden av engagemang eller koncentration på/i aktiviteten. 
Fortsatt motivation innebär att individen återupptar aktiviteten efter en paus, till 
exempel fortsätter träna hårt efter en sjukdomsperiod. Med prestation avses 
avslutningsvis själva genomförandet, som inte kan förklaras enbart av kunnande, 
färdigheter eller fysiska faktorer, utan även av en psykologisk, motivationsinriktad 
komponent. Weiss och Ferrer-Caja (2002) definierar motivation i idrottssammanhang 
med hjälp av frågor: Varför deltar (eller deltar inte) individer i fysisk aktivitet eller 
idrott? Varför deltar vissa individer primärt för själva nöjet i aktiviteten medan andra 
influeras av de yttre belöningar som kan uppstå tack vare deltagandet? Varför kämpar 



 

vissa individer hårdare och fortsätter trots motgångar när andra inte anstränger sig och 
ger upp snabbt?   

 
• Analys av för- och nackdelar. Det engelska begreppet cost-benefit analysis används i 

tidigare forskning kring attityder (se avsnittet om teoretiska referensramar nedan). 
Begreppet har här översatts till analys av för- och nackdelar. För försökspersonerna 
förklarades fördelar som ”plus med längdskidåkningen och din satsning”. Motsatsen 
nackdelar beskrevs som ”minus med längdskidåkningen och din satsning”. 

 
• Elitidrott innebär enligt författarnas definition: Sporter med utövare som tränar och 

tävlar på en hög nivå och har idrotten som huvudsaklig sysselsättning förutom 
eventuella studier eller arbete. 

 
Teoretiska referensramar 
Mängder av teorier har tagits fram för att försöka förklara varför ett visst beteende aktiveras 
hos människor. Teorierna är också i de flesta fall applicerbara på att förklara varför människor 
idrottar. När det gäller att studera varför elitidrottare fortsätter sitt engagemang är det relevant 
att ha flera ingångar till problemet eftersom någon specifik teori inte existerar. Denna studie 
har valt tre teoretiska ramverk, Goal Perspective Theory (Duda, 1992), Expectancy Value 
Theory (Edwards, 1954, ref i Taylor, Peplau, Sears, 2006) och Hierarchical Model of Intrinsic 
and Extrinsic Motivation (Vallerand, 2001). Valet har gjorts med hänsyn till att 
komponenterna målsättning, attityd och motivation har en väsentlig roll i elitidrottarnas 
satsning.  
 
    Målsättning och prestationsmotivation  
När människor motiverar sig att fortsätta med idrotten, fokuserar de på olika typer av mål för 
att blir framgångsrika och uppnå sina mål. Individer vill enligt Goal Perspective Theory visa 
prov på sin egen förmåga och skicklighet. Den personliga tolkningen av detta kan ske på två 
olika sätt, benämnda målorienteringstyper (Duda, 1992). 
 
Individinriktning (ego orientation) innebär att idrottsutövaren i en utvärderingssituation, till 
exempel träningstester eller tävlingar, vill jämföra sig med andra utövare och helst vara bättre 
än dessa. Huvudmålsättningen är att vinna en tävling, eller besegra någon annan. Individen 
uppsöker gärna en tävlingssituation för att på så sätt demonstrera kompetens och förmåga. 
Stor fokus läggs på resultat och framgångar attribueras till den egna förmågan (Duda, 1992). 
  
Uppgiftsinriktning (task orientation) har de idrottsutövare som fokuserar på prestationen, att 
känna stolthet efter en god insats, att förbättra sig själv, att lära sig nya saker, att kämpa så 
hårt det går och att utvecklas. Det är inte viktigt att utvärderas av andra utan att lösa en 
uppgift och därigenom känna glädje över att ha bemästrat en situation. Skulle ett 
misslyckande uppträda väljer den uppgiftsinriktade att arbeta hårdare och träna mer för att 
lyckas (Duda, 1992). 
 
Individinriktning och uppgiftsinriktning betraktas som oberoende av varandra. En individ kan 
ha hög grad av båda målorienteringstyperna (Moran, 2004). Beroende på vilken 
målorienteringstyp en individ tillhör påverkas beteenden, tankar och åsikter – men även 
vilken sorts motivation som är företrädande. Exempelvis har en hög grad av uppgiftsinriktad 
målorientering visat sig korrelera positivt med en hög grad av inre motivation, till exempel 
glädje i utövandet, val av fysiskt och psykiskt utmanande uppgifter samt viljan att fortsätta 
trots resultatmässiga motgångar (Abele & Alfermann, 2001; Treasure, 2001; Weiss & Ferrer-



 

Caja, 2002). Negativt för motivationen tycks vara när en utövare är individinriktad och 
samtidigt har liten tro på den egna förmågan (Jagacinski & Strickland, 2000). Det kan i 
extremfall leda till fusk och dopning. Motsatsen, god sportsmanship och fair play, är vanligare 
bland de idrottare som är uppgiftsinriktade och har hög grad av inre motivation (Ryska, 
2003).  
 
Studier har visat att en uppgiftsinriktad motivationsmiljö, till exempel i träningsgrupper och 
landslag där fokus läggs på att framhålla den individuella förbättringen framför 
interpersonella jämförelser, ger bättre resultat, underlättar idrottarnas välmående, fortsatt 
deltagande och ihärdighet (Brunel, 1999; Reinboth & Duda, 2006). 
 
När det gäller elitidrottare generellt har det visats att en kombination av individinriktning och 
uppgiftsinriktning, samt tro på den egna förmågan, har positiva konsekvenser för 
motivationen (Hardy, Jones & Gould, 1996). Skillnader i målorientering visades dock i en 
studie på tävlingsidrottare (N=71, 34 män och 37 kvinnor) inom flera olika sporter. Efter att 
respondenterna fått fylla i ett TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire) 
kunde Steinberg, Grieve och Glass (2003) påvisa att respondenterna hade högre 
uppgiftsinriktning jämfört med individinriktning.  
 
Övervägande delen av den tidigare forskningen kring Goal Perspective Theory har 
genomförts på barn och ungdomar. De senaste åren har dock studier på elitidrottare och äldre 
fått genomslag. Frederick-Recascino och Schuster-Smith (2003) undersökte relationen mellan 
tävlingsattityd, fysisk aktivitet, motivation till deltagande och nivå av vilja att fortsätta med 
aktiviteten. Gruppen bestod av amatörtävlingscyklister (N= 58, M=36,16). Med hjälp av tre 
olika frågeformulär kom forskarna fram till att utövarna hade en stor mängd inre 
motivationsfaktorer och en låg mängd yttre motivationsfaktorer, samt att tävlingsbaserad 
konkurrens var positivt relaterad med högre grad av inre motivation. Liknande resultat 
framkom i en studie av kvinnliga, professionella fotbollsspelare. Generellt visade sig utövarna 
vara motiverade av inre faktorer såsom glädje till idrottandet, men samtidigt 
tävlingsmänniskor med individinriktad målorientering (Beaudoin, 2006). 
 
En av de större svenska undersökningarna på individuella idrotter genomfördes via såväl 
kvalitativ som kvantitativ metod 1999 på 75 elitutövare i bordtennis, tennis och simning. 
Samtliga deltagare i studien räknades till Sverigeelit. Varje idrottsgrupp delades upp i 
ålderssegment (under 19 år, 20-24 år samt över 25 år) för jämförelsemöjligheter. Gemensamt 
för de äldsta grupperna var att de hade en väl avvägd och planerad målsättning samt en 
distans till idrotten. Alla grupper utom den yngsta bordtennisgruppen var övervägande 
uppgiftsinriktade. Simmarna i alla tre grupper uppvisade genomgående en mindre skillnad 
mellan de två målorienteringstyperna. Detta är något som visat sig vara signifikant för idrotter 
som kräver mer, hårdare och längre tids träning innan några resultat och framgångar nås. 
Utövare inom idrotter av denna typ, som är extremt fysiskt krävande, visade sig ha en högre 
grad inre motivation och prioriterar upplevelsen av idrotten högt (Fallby, 1999). 
 
I Goal Perspective Theory läggs ingen fokus på sociala mål (till exempel att känna 
gemenskap), vilket kritiseras av andra forskare inom idrottspsykologin (Weiss & Ferrer-Caja, 
2002; Moran, 2004). Kritik ges också mot att målorienteringstyperna förändras betydligt 
snabbare än teorin vill ge sken av. Roberts (2001) skriver att idrottsutövare kan ändra sin 
målorientering under en så kort tid som en match eller tävling.    
 



 

Att sätta mål har bevisats vara en bra strategi för att öka motivationen, hålla fokus på 
uppgiften och hitta nya sätt att utvecklas. Motsatsen, att undvika mål eller att sätta vaga eller 
ouppnåeliga mål, tycks försämra prestationen och motivationen (Hall & Kerr, 2001). Både 
tränings- och tävlingsmål existerar, men med betoning på tävlingsmål för elitidrottare. Tydligt 
är också att flera olika typer av mål sätts, till exempel resultatmål (fokus på att nå resultat), 
processmål (till exempel fokus på att förbättra stakningen) och prestationsmål (att förbättra 
ansträngningen). Undvikandet av resultatmål och mer emfas på process- och prestationsmål 
har i flera studier visat sig vara det mest effektiva för motivationen (Gould, 1998; Weinberg, 
2002). Det tycks också som att idrottare med primär uppgiftsinriktning lägger större kraft på 
process- och prestationsmål, medan individinriktning innebär fokus på resultatmål (Hall & 
Kerr, 2001). Samtidigt har andra visat att en kombination av målsättningsstrategier tycks vara 
bästa sättet för att nå framgång (Munroe-Chandler, Hall & Weinberg, 2004). 
De olika typerna av mål kan sättas både kort- och långsiktigt. Tidigare forskning har visat att 
det mest fördelaktiga är att även här kombinera de två varianterna, istället för att använda 
enbart kortsiktiga mål eller enbart långsiktiga mål. Målen ska helst också vara specifika, 
mätbara, aktionsbaserade, realistiska och tidsbestämda (Weinberg, 2002).   
 
     Attitydteorier 
För att individer ska aktivera ett beteende krävs en positiv attityd till fenomenet. Människor 
formar attityder med hjälp av tre komponenter, en känslomässig, en beteendeinriktad och en 
kognitiv sådan. Flera teorier kring attityder har skapats genom åren (Taylor, Peplau & Sears, 
2006). Motivationsbaserade ansatser lägger fokus på hur individer söker överensstämmelse 
mellan attityder och beteende. Det handlar om en strävan efter att tankar och värderingar ska 
reflektera beteendet. Ur den motivationsbaserade ansatsen har Expectancy Value Theory 
(Edwards, 1954, ref i Taylor, Peplau & Sears, 2006) växt fram. Här lanseras begreppen 
benefits (fördelar) och costs (nackdelar). Varje attityd (till exempel att satsa på längdåkning) 
föregås av en (ofta omedveten) analys där fördelar vägs mot nackdelar. Den väg som väljs 
styrs av huruvida fördelarna överväger nackdelarna samt vilka prioriteringar som görs. Något 
får offras (det andra valet), men den uppoffringen är acceptabel eftersom valet upplevs som 
att det ger mer i utbyte (Reisberg, 2006). Med andra ord – individer formar attityder genom 
att väga för och emot. Vad ger individen mest fördelar? Hur stor är sannolikheten att 
fördelarna kommer att överväga nackdelarna? 
 
    Motivationsteorier 
Ett av de mest studerade ämnena inom idrottspsykologin alla kategorier är motivation. 
Särskilt för elitidrottare krävs hög grad av motivation för att varje dag över huvud taget klara 
av den tuffa träning och den fokusering som krävs (Hardy, Jones & Gould, 1996). Forskare 
har genom åren studerat motivation utifrån två utgångspunkter, personlighetsperspektivet och 
det socialt kognitiva perspektivet (Moran, 2004). Ur personlighetsperspektivet har teorier som 
behandlar individens djupgående psykologiska behov (exempelvis Maslows behovstrappa) 
och instinkter vuxit fram. Det socialt kognitiva perspektivet, som i dagsläget är helt 
dominerande, fokuserar istället på att förstå hur individers tankar och uppfattningar påverkar 
beteendet. 
 
Enligt Roberts (2001) förknippas termen motivation i idrottskretsar ofta felaktigt som 
synonymt med ”peppning”. Det är också felaktigt att tro att motivation kan ökas enbart med 
hjälp av positivt tänkande, eller att motivation är någonting ärftligt som inte går att förändra. 
Motivation är snarare ett brett och multidimensionellt fenomen, som kräver en helhetssyn för 
att få grepp om. 



 

Idrottspsykologin skiljer mellan tre typer av motivation. Inre motivation betyder att individen 
(här: elitskidåkaren) drivs av nöjet och glädjen i deltagandet. Inre motivation kan vara riktat 
mot kunskap – att engagera sig i idrottslig verksamhet tack vare nöjet som upplevs i det att 
individen lär sig och upptäcker nya saker. Inre motivation kan också vara riktat mot att 
åstadkomma något – att klara av en uppgift, en utmaning och att uppleva glädje i att klara av 
uppsatta mål. Inre motivation kan slutligen riktas mot stimulering – att uppleva känslor, 
estetik, spänning och att ha skoj. Yttre motivation innebär att styras av saker utanför själva 
aktiviteten, till exempel av möjligheten att bli populär, att vinna pengar, att undvika 
bestraffning, att delta på grund av ett ”måste” eller att delta för att aktiviteten i sig kan föra 
individen mot framgång. Amotivation är avsaknad av motivation för aktiviteten ifråga 
(Vallerand, 2001). 
 
Weinberg & Gould (2003) förespråkar ett integrerat perspektiv vid studiet av motivation, det 
vill säga individen och dess personliga egenskaper måste studeras, men samtidigt också vilken 
uppfattning individen har om situationen och tillfället inom vilket motivationen äger rum. 
     
En modell som integrerar motivationsbegreppen tillsammans med såväl individens personliga 
som situationsspecifika faktorer är Vallerands (2001) Hierarchical Model of Intrinsic and 
Extrinsic Motivation. Modellen är en utbyggnad av Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 
2000, ref i Van Raalte & Brewer, 2002) som fokuserar på sociala och miljömässiga faktorers 
påverkan på motivation och psykisk utveckling. Vallerands modell är dock tydligare och 
plockar med fler aspekter och nivåer som tillsammans påverkar motivationen hos den 
enskilde individen (Figur 1, se nästa sida). Den är också väl utformad för att passa idrottsliga 
sammanhang.  
 
Vallerand (2001) betonar att motivationsforskningen måste gå från studier av enbart idrottaren 
till att studera människan bakom idrottaren och sätta honom eller henne i ett större 
sammanhang. För att bättre förstå motivation till idrott, måste det också finnas kunskap om 
individens motivation på andra livsområden, som exempelvis utbildning, sysselsättning och 
social situation. 
 
Enligt Vallerands forskning måste alla delar i modellen tas i beräkning för att förstå individers 
psykiska processer och motivation. Modellen består av tre nivåer, där det på varje nivå finns 
fyra steg; sociala faktorer, psykiska bestämningsfaktorer, typer av motivation och 
konsekvenser/följder. 
 
Vallerand fokuserar tydligt på de tre typer av motivation som nämndes ovan. Inre motivation 
har bevisat samband med ökat engagemang och prestation, medan yttre- och amotivation 
snarare minskar engagemanget (Vallerand, 2001). De tre varianterna av motivation existerar 
på alla nivåer, dels på den globala nivån som handlar om individens personlighet och 
generella motivation, dels på den kontextuella nivån som handlar om den sfär man rör sig i 
(till exempel träningsgruppen, träningsspåret) och slutligen på den situationsspecifika nivån, 
den för stunden upplevda motivationen för aktiviteten (snabbt föränderlig).  



 

 

 
 
Den hierarkiska modellens essens är att motivation är dynamiskt och ska förstås utifrån den 
sociala miljön där individen upplever sin (eller brist på) förmåga, självbestämmande och 
anknytning (Vallerand, 2001).  
 
Ett exempel kan vara en skidåkare som på global nivå har inre motivation tack vare positiva 
känslor kring de tre faktorerna. Detta ger i sin tur glädje, positiva tankar och ett beteende 
(skidåkning). Detsamma gäller den kontextuella nivån, skidåkaren trivs med livet och 
möjligheten att få träna. Även på situationsspecifika nivån är upplevelsen positiv, just det här 
träningspasset känns skönt. Men kanske förändras något på en av nivåerna. En av skidåkarens 
träningskompisar slutar och känslan av anknytning försvinner, vilket minskar den inre 
motivationen på kontextuell nivå. Även om individen på global nivå är inre motiverad, gör 
förändringen på kontextuell nivå att skidåkaren på situationsnivå kanske väljer att avstå 
träningspasset. Sammanfattningsvis handlar det om en dynamisk process, där motivation hos 
en individ påverkas från flera olika håll, inte enbart om uppgiften i sig upplevs meningsfull. 
 
Eftersom modellen först de senaste åren fått genomslag i idrottspsykologisk forskning finns 
nästan inga studier som har undersökt motivation med utgångspunkt ur HMIEM. Modellen 
har dock fått stöd i en studie på 335 kvinnliga handbollsspelare i Frankrike (Sarrazin, 
Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2002). Studien visade att brist på självbestämmande, 
upplevd förmåga och anknytning, på någon av nivåerna, riskerar att leda till avhopp. 
Motsatsen ger en ökad ansträngning, högre inre motivation och vilja att fortsätta idrottandet. 
 

Figur 1. Vallerands Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation, HMIEM 
(Vallerand, 2001). IM=Intrinsic Motivation (inre motivation), EM=Extrinsic Motivation 
(yttre motivation), AM=Amotivation.  



 

Forskningen kring idrottsspecifik motivation är annars till största delen deskriptiv, det vill 
säga beskriver vilka deltagandemotiv som uppgivits av respondenter. Den teoribaserade 
forskningen, dit Vallerands modell hör, kan sammanfattas med att olika typer av motivation 
(inre, yttre, amotivation) styr graden av engagemang och då särskilt inre motivation som så 
länge den existerar i tillräcklig mängd tycks generera fortsatt deltagande i en aktivitet 
(Vallerand, 2001). Motsatt visar flera studier att en hög grad av yttre motivation är den största 
orsaken till avhopp från idrotten (Maltby & Day, 2001; Sarrazin et. al, 2002; Weiss & Ferrer-
Caja, 2002; Franzén & Peterson, 2004).  
 
Två nyligen publicerade svenska studier har visat att inre motivation ger störst engagemang i 
idrotten. En enkätstudie på fotbollsspelare (N=150) på olika nivåer visade hur faktorer som att 
ha kul, hälsa och form, och laganda (inre motivation) ansågs som viktigare motiv än att få 
socialt erkännande (yttre motivation) (Thiborg, 2005). Skillnader fanns mellan spelare på 
elitnivå och spelare på lägre nivåer, där de senare upplevde att ha hälsa och att hålla sig i form 
var viktigare. I en kvalitativ studie på åtta svenska elitskidåkare i åldrarna 20-26 (Ojala & 
Norell, 2006) studerades varför vissa slutat och vissa fortsatt sin satsning. De som slutat 
angav bristande motivation på grund av uteblivna framgångar och brist på socialt stöd som 
orsak – alltså orsaker som styrs mer av yttre motivation än inre. De som fortsatt berättade 
istället om glädje i själva processen, tränandet och tävlandet – inte resultat i första hand. Saker 
som tyder på att dessa hade en högre inre motivation och även hade uppgiftsorienterade 
istället för resultatinriktade mål, som enligt försökspersonerna var fallet när de var juniorer. 
De ville hela tiden utvecklas inom sin sport, pressa gränserna för just dem själva, både 
kroppsligt och mentalt. 
 
I en studie på maratonlöpare (N=1 519, 1 242 män och 277 kvinnor) avsåg forskarna att testa 
hypotesen om samtliga maratonlöpare har liknande motiv till deltagande. Så var inte fallet, 
utan forskarna kunde kategorisera in löparna i fem undergrupper: Entusiaster, individer som 
har löpningen som livsstil, individer som vill uppnå personliga mål, individer som vill klara 
en utmaning och individer som är tävlingsinriktade. Skillnader i motiv var tydliga mellan 
grupperna men generellt framhölls personliga faktorer (till exempel att klara en utmaning) 
framför tävlingsinriktning och sociala faktorer (att ha gemenskap och träffa andra människor) 
(Ogles & Masters, 2003). Studien bevisar att individuella idrottare har en hög grad av inre 
motivation, men att det även förekommer ett visst mått av yttre motivation i form av viljan att 
tävla och besegra motståndare.  
 
Efter att ha studerat tidigare forskning i ämnet är det tydligt att den största delen av 
undersökningarna är av kvantitativ art och gjord på antingen barn och ungdomar eller 
motionärer. Elitidrottare, och då främst individuella sådana, har inte studerats i samma 
utsträckning. Eftersom individuella idrotter, framför allt uthållighetsidrotter, erfordrar stor 
mängd träning och hängivenhet – bör studier om motivation vara särskilt intressanta på den 
gruppen av individer. Det krävs en hög grad av motivation för att kunna satsa på elitnivå, 
framför allt om utövaren tvingas kämpa utanför elitens absoluta toppskikt. Därför är det just 
detta den aktuella studien avser att undersöka.  



 

 
Syfte 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga vad som motiverar svenska elitskidåkare utanför a-
landslaget till fortsatt elitsatsning. 
 
Frågeställningar: 

a) Vad vill försökspersonerna åstadkomma med satsningen? 
b) Vilka för- respektive nackdelar med satsningen upplever försökspersonerna? 

 
 

Metod 
Försökspersoner 
Intervjustudien genomfördes på 13 svenska elitskidåkare (N=13, M=24,7). Av det totala 
antalet försökspersoner var åtta män och fem kvinnor. Urvalskriterierna var: a) satsning på 
minst nationell seniorelitnivå (vara minst senior, 20 år och uppåt), att regelbundet tävla på 
mästerskap och större nationella tävlingar och b) att stå utanför a-landslaget (inte vara uttagen 
i svenska a-landslaget träningsgrupp under sommaren/hösten 2006) samt, c) att ha 
längdskidåkning som primär sysselsättning utöver eventuellt arbete eller studier. Orsaken till 
urvalskriterierna var att elitskidåkare som inte finns med i a-landslaget saknar stöd i form av 
träningsgrupper, ledare och ekonomiskt samt att de inte får delta i större internationella 
tävlingar. I studien ingick tre försökspersoner som visserligen inte fanns med i a-
landslagsgrupperna, men däremot i svenska utvecklingslandslaget, en träningsgrupp under a-
landslaget men med stöd, tränare och resurser från Svenska skidförbundet. Dessa tre 
försökspersoner uppfyllde trots detta urvalskriterierna och inkluderades därför i studien. En 
annan av försökspersonerna var i färd med att påbörja sin första säsong som senior, men hade 
under sitt sista år som junior tävlat i seniortävlingar och kunde därmed inkluderas i studien. 
Samtliga försökspersoner ansåg sig i genomsnitt ägna mellan tre och sex timmar per dag åt 
längdskidåkningen (förberedelser, träning, tävling, resor). 
 
Instrument 
Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer innehållande åtta 
grundfrågor samt ett flertal för situationen passande följdfrågor. En intervjuguide (se bilaga 1) 
konstruerades utifrån de teoretiska perspektiv som undersökningen bygger på. Varje intervju 
inleddes med öppna frågor om försökspersonernas bakgrund, social situation, relationer och 
ekonomi. Vidare fördes samtalet in på skidkarriären och motivationsaspekter, där fråga 2 i 
intervjuguiden utgick från Dudas (1992) Goal Perspective Theory. Under fråga 3 behandlades 
Edwards (1954, ref i Taylor, Peplau & Sears, 2006) Expectancy Value Theory, genom ett 
moment där försökspersonerna fritt fick skriva ner upplevda för- och nackdelar med livet som 
elitidrottare (se bilaga 2). Tanken var att tydliggöra plus och minus med skidåkningen, för att 
kunna hjälpa försökspersonerna att göra en så kallad för- och nackdelsanalys. Övriga frågor i 
intervjuguiden utgick från Vallerands (2001) Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic 
Motivation. 
 
Procedur 
Insamlandet av rådata genomfördes under en vecka i november 2006. Kontakt med 
försökspersonerna togs några veckor tidigare efter att uppgifter (telefonnummer, adress och e-
postadress) inhämtats dels från Svenska skidförbundet och dels från klubbar och föreningar. 
Under säsongen 2005-2006 uppfyllde cirka 140 utövare (100 män, 40 kvinnor) 
urvalskriterierna sett till startande på Svenska mästerskapen i Boden/Luleå (Svenska 
skidförbundet, 2006). Utifrån dessa gjordes ett strategiskt urval för att få spridning i ålder, 



 

meriter och geografiskt. För att reflektera fördelningen i antalet utövare valdes åtta män och 
fem kvinnor, antalet var rimligt också i förhållande till studiens resurser och tidsbegränsning. 
Initialt togs kontakt via telefonsamtal, där information om studiens syfte och tillvägagångssätt 
gavs. Samtliga 13 som kontaktats gav direkt godkännande att ställa sin tid till förfogande. 
Därefter skickades ett utförligt e-postbrev innehållande ytterligare information, samt förslag 
om tid och plats för intervjun (se bilaga 3). En pilotintervju genomfördes, på en individ som 
passade in i urvalskriterierna, för att kontrollera om intervjuguiden krävde ytterligare 
bearbetning. Pilotintervjun genomfördes på ett tillfredsställande sätt, varför intervjuresultatet 
inkluderades i studien. Efter att alla intervjuer bokats in skapades en resplan. Då studien 
genomfördes under november månad var försökspersonerna mitt uppe i förberedelserna inför 
stundande säsong. Författarna fick därför med hjälp av bil besöka försökspersonerna på de 
orter runt om i Sverige där de för tillfället befann sig. Under fem dagar genomfördes 13 
intervjuer, nio av försökspersonerna valde hemmet som plats för intervjutillfället, medan fyra 
föredrog en annan plats. Innan varje intervju påbörjades informerades försökspersonerna om 
rätten att avbryta intervjun, att all data skulle behandlas konfidentiellt samt fick ge samtycke 
att teknisk inspelningsutrustning användes. Intervjuerna varade mellan som kortast 36 minuter 
och som längst 1 timme och 16 minuter. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. 
Det varierade dock vem som agerade intervjuledare. De 13 intervjuerna transkriberades från 
inspelningsutrustningen och skickades sedan, enligt god forskningssed, via e-postbrev (se 
bilaga 4) till försökspersonerna för eventuell korrigering och godkännande. En tidsgräns 
angavs för svar. Hade inget svar inkommit vid det datumet ansågs intervjuerna vara 
godkända. Ingen korrigering visade sig vara nödvändig. 
 
Analysmetoder 
Den kvalitativa dataanalysen inleddes med en omfattande genomläsning av det transkriberade 
materialet (Stambulova, 2006). Som ett första steg markerades relevant data samtidigt som 
irrelevant data togs bort. Informanternas bakgrundsinformation sammanställdes (bilaga 5). 
Utifrån det insamlade materialet och de teoretiska referensramarna skapades fyra kategorier: 
Faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning; Utövarnas upplevda fördelar med 
skidsatsningen; Utövarnas upplevda nackdelar med skidsatsningen; Utövarnas mål med 
fortsatt elitsatsning. Relevanta rådataenheter (en rådataenhet är ett ord eller en mening som 
illustrerar det försökspersonen vill lyfta fram) jämfördes och ställdes i relation till 
kategorierna. Med hjälp av induktiva och deduktiva analyser skapades sedan huvud- och 
subteman i respektive kategori. Resultat som kunde vara intressant men som inte passade in i 
någon kategori användes som ”övriga resultat”. Tre av varandra oberoende analyser (de båda 
författarnas och en av handledarnas) genomfördes för att sedan jämföras, detta gav studien en 
triangulerande effekt. Dessa tre analyser stämde till stor del med varandra och krävde endast 
mindre bearbetning. Citat ur de tydligast framträdande kategorierna plockades ut till 
resultatdelen för att illustrera och ge en bättre bild av vad som framkommit (Kvale, 1997).  
 

 
Resultat 

 
Resultatet framställs utifrån de fyra huvudkategorierna. För varje kategori presenteras det 
totala antalet rådataenheter samt procentuell fördelning på de olika huvudtemana. 
Rådataenheterna tydliggörs med hjälp av citat från försökspersonerna. 
 
Faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning 
Större delen av intervjuerna behandlade motivationsfrågor. Således blev också kategorin 
”faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning” den med flest rådataenheter, totalt 



 

förekom 92 stycken. I Tabell 1 (se sidan 13) presenteras resultatet av 
rådatasammanställningen, fördelat på två huvudteman, ”inre motivation” (72 %) och ”yttre 
motivation” (28 %). Vanligast förekommande under huvudtemat ”inre motivation” var 
rådataenheter som beskriver ”vänskap och gemenskap”. 

”Man får jättemånga kompisar. Och sen, de är verkligen lika en själv och så 
där känns det som. Man har mycket gemensamt och så, det blir ofta mycket att 
prata om”. 

 
Därefter följde rådataenheter som beskrev hur längdskidåkning upplevs som ”kul”. 

”Vore det inte roligt skulle man ju inte hålla på”. 
 
En annan inre motivationsfaktor som var framträdande i försökspersonernas resonemang var 
”att utvecklas”. 

”Det är mycket med vilja och motivation. Ser man att man kan få en 
progression, att man mår bra av det här livet, så ser jag ingen anledning att 
man ska lägga ner liksom”. 
”Sen är det ju kul att känna att man hela tiden utvecklas, det är ju det man vill”. 

 
Många av försökspersonerna beskrev en emotionell aspekt på längdskidåkningen, uttryckt i 
form av ”underbar känsla/flow”. 

”Det bästa som finns är ju att, när man kommer ut på ett pass och ska köra 
intervaller och man känner att man är så bra tränad så man bara flyger fram 
och blir inte trött liksom, det är en sån grym, härlig känsla. Bara att få uppleva 
det en gång så gör det att man fortsätter”. 

 
Huvudkategorin ”yttre motivation” innehöll rådataenheter som beskrev en fokusering på att 
”nå resultat”. 

”Man tränar ju för att bli bäst”. 
”Jag ska försöka bli bäst, stå på pallen i VM och OS”. 

 
Många ansåg också att det var psykologiskt påfrestande att hela tiden ha pressen att behöva 
träna, eftersom konkurrensen kräver det. 

”…jag får dåligt samvete om jag måste hoppa över ett pass”. 
 
 
Utövarnas upplevda fördelar med skidsatsningen 
Försökspersonerna ombads beskriva de fördelar (plus) skidsatsningen ger dem. Genom att 
skriva ner detta på ett papper och sedan diskutera framkom totalt 62 rådataenheter som 
klassificerades som ”utövarnas upplevda fördelar med skidsatsningen”. I Tabell 2 (se sidan 
14) presenteras rådataenheterna, indelade i fyra huvudteman. Det första var ”relaterat till hälsa 
och välbefinnande”, som hade 35 % av rådataenheterna. Flest rådataenheter hade ”vältränad 
kropp”, ”kondition”, ”mår allmänt bra” och ”glädje till sporten”. En av försökspersonerna 
beskrev konditionen som:  

”Jag kan göra vad som helst för jag orkar det, jag klarar det. Konditionen är ju 
otrolig, jag blir som aldrig andfådd om jag ska göra någonting.”.  

 
Det andra huvudtemat var ”möjligheter till nya upplevelser” (25 %), där utövarna nämnde 
saker som ”resor/se mycket” och ”vara ute i naturen”. Ett exempel på det sistnämnda var:  



 

”Jag tycker väl om att vara ute i naturen. Det spelar ingen roll vad det är för 
väder. Hade det varit en höstdag med plusgrader och regn så är det jättehärligt 
ändå”. 

 
Det tredje huvudtemat var ”socialt” (22 %), framför allt illustrerat genom svar som 
”kompisar” och ”träffa mycket folk”.  

”De kompisar man får, de är ju liksom, det är tajt liksom, det är som ett 
förhållande egentligen”. 

 
 En annan av försökspersonerna uttryckte:  

”Jag tror många har märkt att, det är inte så många som håller på, eller 
jämförbart med andra sporter som är mycket fler, så det blir som ett helt släkte 
lite grann sådär”. 

 
Det fjärde huvudtemat, ”möjlighet till personlig utveckling” (18 %) innehöll rådataenheter 
som ”lära känna sin kropp” och ”att få tävla”. 

”Något som man verkligen får göra, lära sig sin kropp, känner direkt om det är 
något som är lite fel och känner direkt om man är i form”. 

 
 
Utövarnas upplevda nackdelar med skidsatsningen 
Försökspersonerna ombads ange de nackdelar (minus) som upplevs med skidsatsningen.   
Generellt upplevdes, jämfört med fördelar, få nackdelar. Totalt förekom 40 rådataenheter. I 
Tabell 3 (se sidan 14) presenteras rådataenheterna, fördelade på tre huvudteman. Det första 
huvudtemat, och det överlägset största, var ”offringar på andra livsområden” (63 %). 
Försökspersonerna uttryckte att skidåkningen ”tar tid från skolan” samt att satsningen är 
”tidskrävande”. 

”Det går ju som inte att välja utbildning helt öppet, man kan inte välja någon 
utbildning som bara finns i södra Sverige”. 
”Det tar mycket tid, ibland känner jag att jag gör ju inget annat än att träna, all 
tid går ju åt till det”. 

 
”Andra fritidsintressen blir lidande” och ”mindre tid till kompisar” var sociala aspekter som 
framkom under huvudtemat ”offringar på andra livsområden”. Trots att många angivit 
”kompisar” som fördelar, fanns samma sak med bland nackdelar. Detta illustreras av följande 
citat:  

”Vanliga kompisarna kan man ju känna att man försakar lite ibland kanske. 
Man är borta på helgerna och tävlar”. 

 
Övriga huvudteman var ”ekonomi” (20 %) och ”relaterat till hälsa och välbefinnande” (17 %). 
Mest frekvent i huvudtemat ”ekonomi” var rådataenheter om ”ekonomisk status”. Problemet 
med finansiering var påtagligt hos de flesta av försökspersonerna, framför allt de som hade 
studier som sysselsättning:  

” …problem med att få ihop sponsorer, sponsorer hoppade av, jag miste 
träningsbidrag från förbundet, jag fick problem med att få material över huvud 
taget, jag var tvungen att köpa vissa saker, betala resor och läger själv, och då 
vart det ’hur fan ska jag få ihop det här själv’?” 

 



 

”Relaterat till hälsa och välbefinnande” var det första huvudtemat i kategorin ”utövarnas 
upplevda fördelar med längdskidåkningen”, men samtidigt även ett huvudtema i kategorin 
”utövarnas upplevda nackdelar med längdskidåkningen”.  

”…nu under vintern så blir man väldigt försiktig, man är ju väldigt rädd för att 
bli sjuk, så det är sällan man drar ner på stan och går i affärer”. 

 
 
Utövarnas mål med fortsatt elitsatsning 
Försökspersonerna tillfrågades om vad de ville uppnå med skidåkningen i ett större 
perspektiv. Frågeställningen genererade 34 rådataenheter. Resonemanget fördes sedan in på 
en diskussion om målsättning och målorientering, som i sin tur genererade 34 rådataenheter. I 
Tabell 4 (se sidan 15) presenteras rådataenheterna indelade i fyra huvudteman för kategorin 
”utövarnas mål med fortsatt elitsatsning”. Totalt förekom 68 rådataenheter. Huvudfrågan gav 
två huvudteman: ”mål som relateras till prestation i tävlingar” (26 %), samt ”mål som inte 
relateras till prestation i tävlingar” (24 %). Under det första huvudtemat uttryckte 
försökspersonerna en vilja av att ”vara med i internationella mästerskap”. 

” Jag skulle vilja vara med i nåt OS eller VM framöver”. 
 
Under samma tema förekom sex rådataenheter i ämnet ”vara med i landslaget”. 

”Målsättningen är att ta en plats i truppen, målsättningen är inte att vinna VM. 
Utan ta sig in i truppen är ett högt men rimligt mål”.  

 
Det andra huvudtemat, ”mål som inte relateras till prestation i tävlingar”, innehöll 
rådataenheter om att ”utvecklas och bli bättre”.  

”Jag vill väl se hur bra jag kan bli, det är det stora målet”. 
 
Under huvudtemat ingick också tankar om att ”förbättra sin egen prestation” och en 
ekonomisk aspekt – att ”kunna försörja sig”.  
 
Följdfrågor om målsättning och målorientering gav svar som precis som huvudfrågan 
kategoriserades in i två huvudteman: ”mål som relateras till prestation i tävlingar” (26 % av 
rådataenheterna) och ”mål som inte relateras till prestation i tävlingar” (24 %). Viktigt att 
påpeka är att det under intervjuerna fördes diskussioner om både individuell träning och 
träning i grupp. Svaren skiljde sig åt beroende på vad försökspersonen refererade till. I det 
första huvudtemat ingick rådataenheter om att försökspersonerna ”känner till sin egen 
kapacitet, resultat inte så viktigt”. Det var också den rådataenhet som var mest frekvent 
förekommande i kategorin ”utövarnas mål med fortsatt elitsatsning”. 

”Jag ska försöka göra det jag kan liksom. Man får inte lägga för mycket energi 
på andra”. 

 
Samtidigt, i motsats till det ovan nämnda, uttryckte försökspersoner en önskan av att de ”vill 
vara bättre än motståndarna”. 

”När man slår någon så är det kul att slå någon som man aldrig har slagit 
innan”. 

 
Beträffande huvudtemat ”mål som inte relateras till prestation i tävlingar” var rådataenheter 
som ”vill vara bättre än andra vid träning i grupp” och ”förbättra tekniken” mest frekvent 
förekommande. 



 

”Jag är tävlingsmänniska så jag vill nog vara bättre än de andra” 
”80-90 % så är det fokus på tekniken, för den måste ju vara klockren”. 

 
Övriga resultat 
Förutom de kategorier som skapades vid rådatasammanställningen framkom även en del 
andra, för studien intressanta resultat. Försökspersonerna visade sig sätta olika typer av mål, 
vilket 16 rådataenheter behandlade. Vanligast förekommande var långsiktiga mål, följt av 
kortsiktiga, delmål sattes i liten utsträckning. Av intresse var också försökspersonernas 
bakgrund (bilaga 5). Familjens skidintresse var för 10 av de 13 försökspersonerna en 
bidragande orsak till involvering i idrotten, samt stöd under uppväxttiden. Närheten till 
träningsmiljö och skidspår ses också som en viktig faktor till skidintresset.  
 
 
Tabell 1. Faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning (n=13). 
 
Rådataenheter (antal)          Subteman                   Huvudteman                  Kategori 
Kul (10) 
Underbar känsla/flow (6) 
Må bra efter träning (6) 
Träningsupplevelse (4)  
Härligt oavsett väder (2) 

Emotionellt 

Att utvecklas (8) 
Skador och sjukdomar har 
försenat processen (2) 
Känna sig kompetent 
Traditionen 
Eget val 
Lära sig nya grejer 

Kognitiva faktorer 

Vänskap och gemenskap 
(11) 
Sporrande att träna i grupp 
(6) 
Resa tillsammans med 
andra (3) 
Inspiration av skidkamrater 
(2) 
Lära av träningskompisar 
(2) 

Socialt 

Inre motivation  
72 % 

Nå resultat (7) 
Träning för framtida 
framgång (4) 
Bevisa för andra att man 
kan (3) 

Prestationsrelaterat 

Må dåligt av att inte träna 
(6) 
Rädsla för att sluta (2) 
Föräldrapress 
”Måste” träna 
Vana 

Psykologiska faktorer  

Vältränat yttre Fysiskt 

Yttre motivation  
28 % 

Faktorer som motiverar 
utövarna till fortsatt 

elitsatsning 

 
 

 



 

Tabell 2. Utövarnas upplevda fördelar med skidsatsningen (n=13). 
 
Rådataenheter (antal)          Subteman                   Huvudteman                  Kategori 
Mår allmänt bra (4) 
Glädje till sporten (4) 
Frihet (2) 
Självförtroende 
Att få kickar 
Skön känsla efter träning 

Psykologiska faktorer  

Vältränad kropp (4) 
Kondition (4) 
Sund livsstil (2) 
Att vara i form (2) 

Fysiska faktorer 

Relaterat till hälsa och 
välbefinnande 

35 % 

Resor/se mycket (9) 
Vara med om annorlunda 
saker (3) 

Nya intryck 

Vara ute i naturen (6) Naturrelaterat 

Möjligheter till nya 
upplevelser 25 % 

Kompisar (8) 
Träffa mycket folk (4) 

Ökat kontaktnät 

Gemenskap (2) 
Läger 
Åka på mästerskap 

Känna samhörighet 
Socialt 22 % 

Lära känna sin kropp (4) 
Att få tävla (3) 
Resultattillfredsställelse 
Att få träna 

Utveckling relaterad till 
sporten 

Att ha mål (2) 
Perspektivförändring 
Självdisciplin 

Utveckling i allmänhet 

Möjligheter till personlig 
utveckling 18 % 

Fördelar 

 
 
Tabell 3. Utövarnas upplevda nackdelar med skidsatsningen (n=13). 
 
Rådataenheter (antal)          Subteman                   Huvudteman                  Kategori 
Tar tid från skolan (5) 
Tidskrävande (4) 
Långa resor (2) 
Inte möjligt att göra 
semesterresor (2) 

Tidsaspekter 

Andra fritidsintressen blir 
lidande (4) 
Mindre tid till kompisar (4) 
Familj (3) 
Borta mycket 

Socialt 

Offringar på andra 
livsområden 63 % 

Ekonomisk status (5) 
Arbetskarriären får läggas åt 
sidan (2) 
Har ej någon plan B 

 Ekonomi 20 % 

Måste hålla sig frisk (2) 
Mycket träning 
Sliter på kroppen 
Mindre ork till annat 

Fysiska faktorer 

Känns som ett måste 
Jobbigt mentalt 

Psykologiska faktorer 

Relaterat till hälsa och 
välbefinnande  

17 % 

Nackdelar 

 



 

Tabell 4. Utövarnas mål med fortsatt elitsatsning (n=13). 
 
 Rådataenheter (antal)          Subteman                   Huvudteman                  Kategori 
Vara med i 
internationella 
mästerskap (6) 
Vara med i landslaget (6) 

Mål relaterade till 
deltagande 

Prestera i internationella 
mästerskap (3) 
Prestera i nationella 
mästerskap (2) 
Prestera i långlopp 

Mål relaterade till 
prestation 

Mål som relateras till 
prestation i tävlingar  

26 % 

Utvecklas och bli bättre 
(7) 
Förbättra sin egen 
prestation (7) 

Mål relaterade till 
personlig utveckling 

Kunna försörja sig (2) Mål relaterade till 
ekonomi 

Mål som inte relateras till 
prestation i tävlingar  

24 % 

Följdfråga   
Känner till sin egen 
kapacitet, resultat inte så 
viktigt (8) 
Glädje i att få tävla (3) 

Uppgiftsinriktat 

Vill vara bättre än 
motståndarna (7) 

Individinriktat 

Mål som relateras till 
prestation i tävlingar  

26 % 

Vill vara bättre än andra 
vid träning i grupp (7) 
Målsättning som 
drivkraft (2) 

Träningsmål 

Förbättra tekniken (7) Teknikmål 

Mål som inte relateras till 
prestation i tävlingar  

24 % 

Utövarnas mål med 
fortsatt elitsatsning 

 
 

Diskussion 
 

Studiens huvudsyfte var att kartlägga vad som motiverar svenska elitskidåkare utanför a-
landslaget till fortsatt elitsatsning. Utöver huvudsyftet ställdes två frågor: Vad vill 
försökspersonerna åstadkomma med satsningen? Vilka benefits och costs med satsningen 
upplever försökspersonerna?  
Sammantaget visade studien att elitskidåkarna utanför a-landslaget primärt motiveras av inre 
faktorer, där emotionella aspekter är viktiga men framför allt gemenskapen och vänskapen 
med andra skidåkare. Försökspersonerna har både individorienterad och uppgiftsorienterad 
målinriktning samt sätter generellt vaga och långsiktiga mål. Fördelarna med skidsatsningen, 
främst faktorer som relateras till hälsa och välbefinnande, tycks klart överväga nackdelarna, 
främst uppoffringar i form av andra fritidsintressen, ekonomi och utbildning/yrke. För 
strukturens skull förs i diskussionen nedan resonemang utifrån hur resultatet presenterades.  
 
Faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning 
Som nämndes i introduktionen är längdskidåkning, och en satsning på elitnivå, både fysiskt 
och mentalt krävande. Hardy, Jones och Gould (1996) hävdar att det fordras en extra hög grad 
av motivation, för att fortsätta satsa framför allt i uthållighetsidrotter. Vad är det som 
motiverar försökspersonerna i denna studie att fortsätta sin elitsatsning? Resultatet visar, i 
linje med tidigare forskning (Vallerand, 2001; Sarrazin et. al., 2002; Weiss & Ferrer-Caja, 
2002; Thiborg, 2005; Ojala & Norell, 2006) att inre motivation är viktigast för fortsatt 
satsning. Detta är extra intressant med tanke på att försökspersonerna lägger mycket tid och 



 

kraft (cirka en fjärdedel av dygnet) på längdskidåkningen. Det handlar då om total fokusering 
och jämfört med motionärer mycket tuff träning. Att det då ändå är inre motivation i form av 
uttalanden som ”kul” och ”vänskap och gemenskap” (Tabell 1) som i första hand bidrar till 
den fortsatta elitsatsningen tyder på att elitskidåkare prioriterar dessa faktorer högt. Som 
kunde utläsas av resultaten var ”kompisar” (Tabell 2) en av de fördelar (plus med 
skidsatsningen) som förekom mest frekvent. Denna fokus på sociala faktorer och sociala 
upplevelser överraskar, eftersom längdskidåkning är en individuell idrott där konkurrensen är 
stor inte bara på tävlingar, utan där det även finns en kamp om sponsorer, platser i 
träningsgrupper och landslag. Under intervjuerna återföll resonemanget hela tiden till 
gemenskapen, ”skidsläktet” som en av försökspersonerna uttryckte det (se sidan 11). Trots 
konkurrenssituationen är elitskidåkarna vänner, tränar tillsammans, sporrar varandra och 
upplever att alla tjänar på att hjälpa varandra. Skidåkare tycks särskilja sig från exempelvis 
maratonlöpare, som motiverades mest av personliga faktorer framför sociala faktorer (Ogles 
& Masters, 2003). Vallerands (2001) Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic 
Motivation, HMIEM, visar hur inre och yttre motivation påverkas av självbestämmande, 
upplevd förmåga och anknytning. Modellens tre nivåer, global, kontextuell och 
situationsspecifik beskriver i studiens sammanhang personens generella motivation, 
motivationen kring elitsatsningen i längdskidåkning samt motivationen som uppträder vid ett 
specifikt tränings- eller tävlingstillfälle. Modellens tre nivåer interagerar med och påverkar 
varandra. Det kan förklara hur de sociala relationerna och gemenskapen inom skidåkningen 
ökar glädjen och viljan att fortsätta elitsatsningen. Såväl den generella motivationen som den 
kontextuella och situationsspecifika påverkas positivt av sociala faktorer och sociala 
upplevelser. Häri ligger också anknytningsfaktorn på de olika nivåerna.  
 
Viktigt för motivationen är enligt försökspersonerna också att hela tiden uppleva en 
utveckling. Det är starkt förknippat med den emotionella aspekten på längdskidåkningen. Att 
tycka att det är roligt och få uppleva det som försökspersonerna kallar ”underbar känsla/flow” 
(Tabell 1) är avhängigt av en fysisk och psykisk utveckling. Många försökspersoner har också 
som övergripande mål att ”utvecklas och bli bättre” (Tabell 4). Troligt är därför att om 
utvecklingen stagnerar eller till och med går i fel riktning blir aktiviteten i sig inte lika rolig 
längre, vilket kan leda till att den inre motivationen (att ha kul och känna de underbara 
känslorna) viker över till yttre motivation, till exempel att fortsätta träna och tävla på grund av 
en rädsla för att sluta eller för att individen mår dåligt av att inte träna. En hög grad av yttre 
motivation har bevisats öka risken för avhopp (Vallerand, 2001; Sarrazin et. al, 2002). ”Att 
utvecklas” (Tabell 1) är således en högst relevant motivationsfaktor eftersom det faller 
samman med att uppleva kompetens, som är en av påverkansfaktorerna i HMIEM. Genom att 
utvecklas känner individen att kompetensen ökar, vilket förbättrar den inre motivationen på 
global, kontextuell och situationsspecifik nivå. Följaktligen blir det på situationsspecifik nivå 
roligare att träna och tävla, samt ger troligen en ökad ansträngning. 
 
Yttre motivationsfaktorer visade sig i resultatet ha betydelse för fortsatt elitsatsning. Det 
handlade då främst om att ”nå resultat” (Tabell 1), vilket är naturligt eftersom detta krävs för 
att skapa personliga möjligheter. Goda resultat medför fler sponsorer, kanske en plats i 
landslaget (vilket i sin tur ger ekonomiska fördelar) och framför allt en vilja att fortsätta satsa. 
Inre motivation är fortfarande grunden till fortsatt idrottande. Men även om tidigare forskning 
förespråkar fokus på den inre motivationen, ska inte vikten av yttre motivationsfaktorer 
underskattas. För att nå till den absoluta toppen kan det vara nödvändigt med ett visst mått av 
yttre motivation, så som att se den framtida OS-medaljen eller att känna pressen att 
träningarna måste vara högkvalitativa och att varje träningspass är ett steg på vägen till att bli 
en skidåkare av absolut världselit. Även yttre motivation påverkar enligt HMIEM  (Vallerand, 



 

2001) känslor, tankar och beteenden. Fokusering på yttre motivation (till exempel att vinna en 
speciellt viktig tävling) på situationsspecifik nivå kan vara av godo, om den inre motivationen 
på global och kontextuell nivå normalt är starkare.  
 
Vallerand (2001) betonar vikten av att se till hela människan bakom idrottaren för att kunna 
studera motivationen. I den aktuella studien har några av försökspersonerna förutom 
skidåkningen övrig sysselsättning, till exempel studier eller halvtidsarbeten (Bilaga 5). 
Troligen påverkar detta den idrottsspecifika motivationen, om än indirekt. Att fokus inte hela 
tiden behöver läggas på elitsatsningen ger idrottarna perspektiv på annat, samt gör dem 
medvetna om att livet utanför skidåkningen också behöver vara väl fungerande för att 
motivationen inom skidåkningen ska bibehållas. 
 
Utövarnas upplevda fördelar och nackdelar med skidsatsningen 
Enligt Expectancy Value Theory (Edwards, 1954, ref i Taylor, Peplau & Sears, 2006) skapas 
attityder genom en analys av för- och nackdelarna. Dels värderas vilket val som ger flest 
fördelar i relation till nackdelar, samt hur sannolikt det är att dessa fördelar och nackdelar 
inträffar. I försökspersonernas fall värderas faktorer relaterade till hälsa och välbefinnande 
högst, såsom ”mår allmänt bra” och ”kondition” (Tabell 2). Samtidigt finns samma faktorer 
med som nackdelar (till exempel ”måste hålla sig frisk” och ”sliter på kroppen”, Tabell 3), 
även om det är det minst förekommande huvudtemat. Intressant är alltså att hälsa och 
välbefinnande upplevs både som ett plus och minus med skidsatsningen. Eftersom sporten är 
oerhört krävande både fysiskt och psykiskt ger det av naturliga skäl en positiv påverkan på 
hälsan. Å andra sidan är risken för förslitningsskador och överträning hög. Utövarna måste 
också hålla sig friska för att kunna konkurrera i elitsammanhang. En sjukdom vid fel tillfälle 
kan spoliera en hel säsong. Därför blir hälsan också en börda, inte bara en positiv faktor. 
 
Största minuset med längdskidåkningen upplevs vara saker som försökspersonerna får offra 
på andra livsområden, till exempel skolan, fritidsintressen och kompisar. Ändå tycks 
gemenskap och vänner inom skidåkningen vara ett stort plus. Det tyder på vikten av sociala 
upplevelser och att kontaktnätet inom idrotten har stor betydelse. Gemenskapen tycks också 
vara viktig för bibehållandet av motivation (se diskussion om motivationsfaktorer ovan). 
Totalt sett, beträffande fördelar, räknas upplevelser som ”glädje till sporten”, ”vara ute i 
naturen” och ”resor/se mycket” (Tabell 2) till de mest uppskattade delarna av 
längdskidåkningen. Precis som Fallby (1999) visat prioriterar individuella idrottare i fysiskt 
krävande sporter oftast upplevelserna högst. 
 
Generellt upplevs ekonomin vara en betungande post på minussidan. En elitsatsning på 
längdskidåkning är förenat med stora ekonomiska kostnader i form av utrustning och resor 
samt det faktum att en yrkeskarriär i princip omöjliggörs. 
 
Ojala och Norell (2006) har tidigare, i en studie på elitskidåkare, funnit resultat som visar att 
personlig utveckling är en viktig faktor för fortsatt satsning. ”Möjligheter till personlig 
utveckling” (Tabell 2) finns även i denna studie med som ett plus med längdskidåkningen, 
men är det huvudtema som av försökspersonerna upplevdes som det minst betydelsefulla. 
Detta ska dock inte förväxlas med motivationsfaktorn ”att utvecklas”, som i den aktuella 
studien visats ha en stor roll för elitskidåkares motivation (se ovan). 
 
Sammantaget visar resultatet att försökspersonerna upplever fler plus (62 rådataenheter på 
kategorin ”utövarnas upplevda fördelar med skidsatsningen”) än minus (40 rådataenheter på 
kategorin ”utövarnas upplevda nackdelar med skidsatsningen”). Detta stämmer överens med 



 

Expectancy Value Theory (Edwards, 1954, ref i Taylor, Peplau & Sears, 2006) som visar att 
så länge fördelarna överväger nackdelarna kommer attityden för aktiviteten vara positiv och 
utövandet kommer att fortsätta.  
 
Elitskidåkarna i studien angav samtliga fler fördelar än nackdelar. Det tyder på att de 
uppoffringar som görs upplevs som små i jämförelse med vad längdskidåkningen ger dem i 
form av positiva erfarenheter, till exempel en bra känsla efter träningspassen. Eftersom dessa 
positiva erfarenheter upprepade gånger ger försökspersonerna något i utbyte, kommer 
individen att fortsätta med träningspassen då sannolikheten är stor att den goda känslan efter 
träningen kommer att få upplevas igen.  
 
Utövarnas mål med fortsatt elitsatsning 
Enligt Duda (1992) existerar två målorienteringstyper, individinriktning och 
uppgiftsinriktning. Tidigare forskning (Hardy, Jones & Gould, 1996) har visat att elitidrottare 
ofta använder sig av integrerad målorientering. Samma resultat kan skönjas i den aktuella 
studien, där försökspersonerna på frågan om vad de vill uppnå med skidåkningen i ett större 
perspektiv anger mål som relateras till prestation i tävlingar i nästan lika stor utsträckning som 
mål som inte relateras till prestation i tävlingar. Det finns alltså dels mål att vilja prestera i 
större tävlingar, men samtidigt en önskan om att förbättra sin egen prestation och att 
utvecklas. Det förstnämnda tyder på individinriktning medan det senare är ett tecken på 
uppgiftsinriktning.  
 
Roberts (2001) gör gällande att idrottare ofta ändrar sin målorientering beroende på 
situationen. Försökspersonerna visar samma mönster, där de har olika mål för träning, 
individuellt kontra grupp och för tävling. Resultatet är inte uppseendeväckande eftersom det 
handlar om individuella idrottare som i jämförelsesammanhang (tester, träningstävlingar, 
tävlingar) genom att visa resultat vill få en bekräftelse på att träningen har önskad effekt. De 
flesta tycks vara tävlingsmänniskor och ha en vilja att besegra medtävlare, men lägger 
samtidigt vikt vid den egna prestationen. Vid situationer där en jämförelse kan öka 
självförtroendet hos individen läggs fokus på resultat. Motsatsen föreligger när jämförelsen 
inte är av godo för individen, till exempel när placeringen i resultatlistan blivit dålig. Då 
fokuseras istället på den egna prestationen (”det kändes bra, jag gjorde vad jag kunde”, Tabell 
4)) och att kapaciteten finns trots att medtävlare för dagen svarade för en bättre insats. En 
sådan inställning har bevisats öka motivationen (se Reinboth & Duda, 2006). När det gäller 
träningar används på liknande sätt mål som dels är individinriktade, till exempel att vara 
bättre än andra, dels uppgiftsinriktade, att förbättra tekniken. Precis som Munroe-Chandler, 
Hall och Weinberg (2004) påpekar, är det klokt att kombinera olika mål för att nå framgång. 
 
Beträffande konkret målsättning används generellt långsiktiga mål som inte är särskilt 
specifika, utan snarare vaga. Vissa försökspersoner ägnar sig inte alls åt målsättning medan 
andra sätter flera olika typer av mål. Enligt Weinberg (2002) ges störst effektivitet om lång- 
och kortsiktiga mål kombineras, samt om de är mätbara och tydliga. Försökspersonerna anger 
till exempel att de ”vill vara med i internationella mästerskap” och ”prestera i internationella 
mästerskap”, men har ingen målsättningsstrategi för att ta sig dit. Samma sak framträder i 
uttalanden om att ”utvecklas och bli bättre”. Möjligen kan det ligga en rädsla i att sätta för 
specifika mål, eftersom risken är att målen inte kan uppfyllas.  
 
Metodkritik 
Studiens huvudsyfte var att kartlägga vad som motiverar svenska elitskidåkare utanför a-
landslaget till fortsatt elitsatsning. Eftersom den totala populationen inte är särskilt stor 



 

(omkring 200 elitskidåkare som inte finns med i a-landslaget) och författarna avsåg få en 
djupare bild av ämnet, valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier innebär ofta problem 
med objektiviteten eftersom subjektiva tolkningar av datamaterialet är nödvändiga. Detta till 
skillnad från kvantitativa studier där datamaterialet ofta består av siffror. Subjektiva 
tolkningar påverkar resultatet eftersom författarna utgår från sin personliga förförståelse och 
därmed riskerar att missa viktiga aspekter samt att framhålla aspekter som är kompatibla med 
författarnas egna åsikter. Trots att objektiviteten är diskutabel är kvalitativa studier sannolikt 
det bästa sättet för att gå på djupet i ett ämne. En enkät eller surveyundersökning får aldrig 
fram samma beskrivningar om upplevelser och emotioner som framkommer i en intervju, 
eftersom försökspersonerna under intervjun kan utveckla sina tankar, kroppsspråk kan avläsas 
och följdfrågor kan ställas. Dessa möjligheter ges inte i en kvantitativ studie.  
 
Intervjuguiden utformades utifrån tidigare forskning och teorier, varvid en pilotintervju 
genomfördes för att pröva instrumentets tillförlitlighet. Guiden följdes inte slaviskt på grund 
av att intervjuerna utvecklades i olika riktningar. För att få bättre flyt och inte avbryta 
försökspersonerna i onödan var det därför klokt att använda en halvstrukturerad intervju. 
Försökspersonerna var ytterst välvilliga och tycktes inte uppfatta intervjutillfället som jobbigt 
eller påfrestande. Alla fick välja tid och plats, vilket innebar att intervjuerna oftast 
genomfördes på lugna platser i en för försökspersonen trygg miljö. De ställde upp trots att de 
befann sig mitt inne i förberedelserna för den stundande vintersäsongen. Denna situation kan 
dock ha påverkat försökspersonerna såtillvida att de svar som gavs refererade mer till 
försäsongsträning än till längdskidåkandet i stort. Vidare finns det alltid en risk vid all form 
av forskning att försökspersonerna tolkar frågorna olika, samt att de ger svar som de tror 
önskas av intervjuledaren, så kallad social önskvärdhet. Risken finns också att den bild som 
målas upp i denna studie, inte representerar övriga elitskidåkare i den totala populationen. 
Försökspersonerna valdes dock ut för att spegla olika segment av populationen, såväl 
skillnader i ålder, tidigare meriter och nuvarande status togs i beaktning. 
Alla 13 intervjuer genomfördes inom loppet av fem dagar, varav det under en av dagarna 
genomfördes fem intervjuer. Författarna reste dessutom under dessa dagar över 300 mil i bil 
och tåg vilket kan ha påverkat kvalitén på intervjuerna i negativ riktning.   
 
Försökspersonerna fick efter transkribering tillfälle att läsa igenom intervjuerna och ändra 
saker som de missförstått. Ingen ville dock förändra sina svar. Dataanalysen utfördes sedan 
via triangulering, vilket är ett effektivt sätt att få fram tillförlitliga resultat och att undvika fel 
och misstag i tolkningen. Slutligen kan det vara viktigt att beakta att studien genomfördes i 
samarbete med Svenska skidförbundet, något som kan ha påverkat författarna att i 
intervjusvaren söka svar passande för att ge en positiv bild av fenomenet som studerats.  
 
Viktigt att påpeka är försöksgruppens sammansättning. Tre av försökspersonerna tillhörde 
svenska utvecklingslandslaget, vilket gav dessa annorlunda förutsättningar än övriga 
försökspersoner. Eftersom ett deltagande i utvecklingslandslaget ger fler möjligheter till social 
samvaro i samband med träning och tävling, bättre resurser i form av ekonomi och ledare 
samt fler möjligheter att tävla internationellt – riskerar detta att spegla av sig i den aktuella 
studiens resultat. Sett till ”faktorer som motiverar utövarna till fortsatt elitsatsning” kan 
författarna till den aktuella studien inte utesluta att försökspersonerna som tillhör 
utvecklingslandslaget motiveras av andra faktorer, till exempel att de lägger ännu större vikt 
vid att träna i grupp (inre motivation), men även att nå resultat (yttre motivation) eftersom de 
vid uteblivna resultat riskerar att mista platsen i utvecklingslandslaget. Vad gäller utövarnas 
upplevda fördelar respektive nackdelar med skidsatsningen så kan inga skillnader urskiljas 
som beror på försöksgruppens sammansättning. Utövarnas mål med fortsatt satsning var dock 



 

troligen den kategori där sammansättningen påverkade resultatet mest, eftersom 
försökspersonerna i utvecklingslandslaget har störst möjlighet att nå mål som exempelvis 
”vara med i internationella mästerskap” (Tabell 4) och därför bör vara mer individinriktade än 
övriga försökspersoner. 
       
Har studiens syfte och frågeställningar besvarats? Författarna anser att så är fallet och att 
resultatet även i viss mån skulle kunna generaliseras till de cirka 200 elitskidåkare som finns i 
Sverige i dagsläget 2006-2007. Huruvida resultatet är applicerbart på andra idrotter är 
tveksamt. Längdskidåkning är, som redan nämnts, en särskilt krävande sport med en speciell 
tradition bakom sig. Möjligen kan andra uthållighetssporter, som distanslöpning, multisport, 
cykel och kanot ha viss nytta av resultaten. 
 
Implikationer 
Svensk skidsport bör dra nytta av den aktuella studien ur två aspekter. För det första tycks 
gemenskapen inom idrotten vara någonting som ska tas till vara i framtida 
organisationsförändringar, till exempel i utformandet av träningsgrupper, både på klubb-, 
distrikts- och landslagsnivå. Eftersom skidåkarna motiveras av sociala faktorer bör de ges 
tillgång till en organisation där det finns möjlighet att träna tillsammans med andra, 
jämbördiga utövare. De bör även få tillgång till ledare som kan väga samman det sociala med 
den konkreta träningen. För det andra bör tränare, ledare och aktiva utbildas i vilka positiva 
effekter ett korrekt målsättningsarbete kan medföra. Som denna studie visat har elitskidåkare 
mängder av inre motivationsfaktorer, men däremot vaga, långsiktiga mål. Om dessa kan 
konkretiseras och delas upp som Weinbergs (2002) tidigare forskning föreslår, riktas 
intensiteten och kraften mer tydligt på vad som behöver göras för att komma dit idrottaren 
önskar. 
 
Framtida forskning 
Den aktuella studien har försökt undersöka motivation hos individuella idrottare som utövar 
en fysiskt och psykiskt krävande sport, där en hög grad av motivation krävs för fortsatt 
deltagande. För att ytterligare studera motivationsaspekter i liknande idrotter är det av största 
vikt att inte undersöka enbart motivationen vid idrottstillfället, utan att få en bredare bild av 
individen. Motivation existerar på alla livsområden, inte enbart idrotten, och påverkar med all 
sannolikhet den idrottsliga motivationen. Vidare bör det undersökas vilken roll yttre 
motivation spelar för framgångsrika elitidrottare. Vilken betydelse har pressen utifrån? Vilken 
betydelse för motivationen har vunna medaljer och uppnådda mål?  
Den aktuella studien innefattar utövare utanför a-landslaget. För att förstå vilken påverkan en 
landslagsplats har för motivation och målsättning bör en liknande studie genomföras på a-
landslagsåkare.  
Intressant vore att undersöka vilken roll uppväxtmiljö och nuvarande ekonomisk status har för 
motivationen, framför allt eftersom en elitsatsning i längdskidåkning i princip kräver boende i 
norra delen av Sverige, samt kräver en stabil ekonomi, antingen personligen eller via stöd från 
föräldrar, sponsorer eller förbund. Den ekonomiska faktorn (se diskussionen om ”nackdelar” 
ovan), liksom klimatförändringarna, riskerar att få allt större påverkan på motivationen hos 
elitskidåkarna. Med dessa påtryckningar är det ännu viktigare att finna sätt att förhöja den inre 
motivationen, som uppenbarligen finns i stora mängder hos svenska längdskidåkare. 
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 Bilaga 1 
Intervjuguide  

Inledande etik 
� Berätta vilka vi är, varför vi gör den här studien, samarbete med svenska 

skidförbundet. 
� Konfidentialitet - även citat behandlas så. 
� Intervjupersonen kan avbryta intervjun när den vill. 
� Ok spela in på band. 
� Ok att eventuellt filma? 
� Berätta att vi skriver ut den inspelade intervjun. 
� Vill läsa utskriften av intervjun, har rätt att läsa och godkänna den? 
� Vill läsa arbetet/resultatet? 

 
Vad är viktigast att veta om dig? 

- Hur ser din nuvarande tränings- och tävlingssatsning ut? 
 - Ekonomi (arbete, sponsorer, prispengar) 
 - Förbundsstöd 
- Vad gör din familj? Vad gör dina vänner?  
- Hur tror du att din omgivning upplever ditt idrottsutövande? 

 
 
Vad vill du uppnå med skidåkningen i ett större perspektiv? 
 - Berätta om din syn på att nå resultat? Hur viktig är placeringen i resultatlistan? 
 - Har du ställt upp några övergripande mål för säsongen - i så fall, vilka? 
 
 
Informanten får skriva ner plus- och minuslista.  

- De uppoffringar du gör – hur ser du på dessa? 
- Vad får dig att ge dig ut och träna trots att det kanske finns mängder av andra                 
lockande alternativ? 

 
 
Utförande av ”test”. Rita en cirkel med vad livet innehåller just nu, procentuellt – Hur mycket 
tid ägnar du åt varje del?, Samma prioritering om du ser till vad som är viktigast i ditt liv?  

- Vad är det som gör att du ägnar så mycket tid åt skidåkningen? 
 
 
Berätta om ett träningstillfälle?   

- Hur gör du för att fortsätta utvecklas? 
- Hur tänker du under träning? 
- Hur utvärderar/mäter du dina insatser på träning? 

 
Hur viktig är hälsan för dig? 
 
Hur resonerar du kring din fortsatta satsning? 
  
Vad skulle du göra om du inte åkte skidor?, Hur ser du på livet efter skidkarriären? 



 

      Bilaga 2      
Analys av för- och nackdelar 

 
 
 

 +    - 



 

Bilaga 3 
Skidhej! 
I samarbete med Svenska skidförbundet ska vi genomföra en vetenskaplig undersökning som 
behandlar motivation hos svenska elitskidåkare. Syftet är att via en positiv utgångspunkt ta 
reda på vad som motiverar elitskidåkare utanför landslagsgrupperna att satsa vidare. Vi 
kommer därför åka runt Sverige för att intervjua 10-15 personer under vecka 46. Vi vill gärna 
intervjua dig och hoppas att du kan avsätta (max) en timme för oss, på så sätt gör du en insats 
för forskningen och för svensk skidsport. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 
och ingen kommer att kunna ta reda på vad just du har svarat. Frågorna kommer till exempel 
att handla om: 

• Kort om din bakgrund, uppväxt och skidutbildning.  
• Vad som motiverar dig att syssla med skidåkningen.  
• Vilka fördelar respektive nackdelar du upplever med skidsatsningen.  
• Hur du ser på skidåkningen som livsstil. 

Eftersom vi ska åka på en "road-trip" runt Sverige och genomföra intervjuerna under loppet 
av en vecka, behöver vi boka in en tid med dig. Vi föreslår här ett datum och cirkatid. Kan du 
inte ställa upp den tidpunkten, vänligen ge oss ett förslag på en tid som passar dig. Vi förstår 
att det kan vara svårt så här i början av tävlingssäsongen.  
  
Vänligen mejla eller ring oss snarast. /Anders Byström och Andreas Jonsson, studenter, 
sista året på Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning idrottspsykologi, Högskolan i 
Halmstad 
  
Kontakter Högskolan i Halmstad: 
Handledare Urban Johnson  urban.johnson@hos.hh.se  035-167261 
Student Anders Byström  bystrom_anders@hotmail.com   070-3333823 
Student Andreas Jonsson  andreas.jonsson@thalamus.nu   070-2194664 
  
Kontaktperson Svenska Skidförbundet:  
Anci Wadman, utbildningsansvarig  anci.wadman@skidor.com  023-87458 
 
 



 

Bilaga 4 
 
Hej! 
  
Högskolan i Halmstad, Centrum för idrottsforskning och Svenska skidförbundet vill tacka dig 
för att du ställde upp i forskningsintervjun i mitten av november. Vi, uppsatsskribenterna 
Anders och Andreas, vill också göra klart att vi är väldigt tacksamma för att ni ville bidra till 
vår undersökning - vi fick några hektiska men oerhört intressanta dagar när vi genomförde 
intervjuerna. Enligt forskningstraditionen har vi nu skrivit ner intervjuerna ordagrant utifrån 
vad som spelats in på diktafonen. Därefter vidtar analys av materialet och slutligen skrivandet 
av uppsatsen, som beräknas vara klar för opponering i början av januari. 
  
Vi vill nu att du godkänner att intervjun används i vår uppsats - det gör du genom att läsa 
igenom den (bifogas i ett word-dokument) och skicka ett mail till oss där du meddelar oss 
OK! Har du några invändningar får du naturligtvis komma med dessa. Viktigt att veta är att de 
namn och platser som finns i intervjuerna, inte kommer att användas i själva uppsatsen - allt 
material är som vi tidigare sagt konfidentiellt och dina svar kommer inte att kunna spåras till 
dig.  
Har vi inte fått svar från dig senast fredag den 15/12 utgår vi från att du godkänner intervju-
utskriften. 
  
Återigen, tack för din medverkan! Resultat av studien kommer vi att skicka till er så snart den 
är färdig.  
Ha det bra och lycka till i skidspåren! 
  
Med vänliga hälsningar 
  
  
  
Anders Byström, student Psykologi med inriktning idrott 41-60 p 
070-3333823, bystrom_anders@hotmail.com 
  
Andreas Jonsson, student Psykologi med inriktning idrott 41-60 p 
070-2194664, andreas.jonsson@thalamus.nu 
 



 

Bilaga 5 
 

Informanternas bakgrund, summering 
 
Antal: 13 (8 män, 5 kvinnor) 
Ålder: 20-24 (7 personer) 
           25-30 (6 personer) 
Medelålder: 24,7 (män = 25,5, kvinnor = 23,4) 
Idrott: Längdskidor, elitnivå. 
 
Uppväxt (siffran inom parentes visar angivet av antal informanter): 

• Familjen höll på med skidor (10) 
• Närheten till skidspår/träningsterräng (4) 
• Idrottstradition i uppväxtmiljön (4) 
• Familjen har betytt jättemycket (2) 
• Stöd från omgivningen betydelsefullt (1) 

 
Utbildning fram till seniornivå: 

• Gick på skidgymnasiet (9) 
• Gick skidgymnasium med hemortsalternativ, extra träningstimmar på 

hemmagymnasiet (2) 
• Gymnasieutbildning utan skidinriktning (2) 

 
Nuvarande sysselsättning utöver skidåkning: 

• Studerar på högskola/universitet, halvtid (5) 
• Arbetar (4, varav deltid 3 och heltid 1) 
• Driver eget företag (2) 
• Studerar på högskola/universitet, heltid (1) 
• Studerar på folkhögskola (1) 

 
 


