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SAMMANFATTNING 

Fysisk aktivitet är en determinant för en god folkhälsa. Till följd av detta vill idrottsrörelsen 

bidra till en utvecklig inom idrotten för att öka deltagarantalet och motivera människor att 

vara fysiskt aktiva livet ut. Ett dilemma som dock är förekommande inom elitidrotten är att 

många slutar idrottsutövandet innan de nått sin topp nivå.  

Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars uppfattningar om deras barns tillvaro 

efter avslutad elitsatsning. En kvalitativ metod tillämpades och vid datainsamlingen 

genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades med 

hjälp av en manifest innehållsanalys. I resultatet framkommer det att flera av barnen som 

tidigare varit en del av en elitsatsning gått från en fysiskt aktiv livsstil till en friare livsstil där 

det upplevs finnas utrymme för spontanitet och lekfullhet. Vardagen inkluderas numer av 

nyfunna vänner och ett större fokus förkommer på studier alternativt jobb. Den tidigare 

sociala miljön som bestod av idrottsarenan har i stort bytts ut till andra miljöer. Den identitet 

de tidigare haft med idrotten har förlorats och i samband med elitsatsningens upphörande 

drabbades barnen av psykisk ohälsa, med de upplevs idag må bättre. Slutsatsen för denna 

studie är att tillvaron har förändrats hos samtliga barn efter avslutad elitsatsning. 

Nyckelord: Folkhälsa, Fysisk aktivitet, Idrottsrörelsen, Kvalitativa intervjuer, Psykosocial 

hälsa, Sociala sammanhang  



ABSTRACT 

Physical activity is a determinant of public health. Hence the Swedish sports movement wish 

to contribute to the development of sporting activities as a way to increase the number of 

participants and motivate people to stay physically active throughout life. A common issue in 

elite level sports is that many end their career before reaching their final potential. 

The purpose of this study was to investigate the parent’s perspective regarding their 

children’s being after ending their elite effort. A qualitative method was applied and data was 

collected in five semi-structured interviews. The collected material was analyzed with a 

manifest content analysis. The result indicated that several of the children, who previously 

had been a part of an elite investment, had changed their lifestyle from a physically active 

lifestyle to a freer way of life where it is perceived to be room for spontaneity and playfulness. 

Everyday life nowadays includes new friends and greater focus on studies or job. Former 

social context focused around the sports arena are now taking place in other environments. 

Their previous identification with their sport has been lost and by ending their elite efforts 

the children's mental health declaimed, however they have later recovered to some extent. 

The conclusion of this study is that life has changed for the children after ending their elite 

effort. 

Keywords: Public health, Physical activity, Swedish sports movement, Qualitative interviews, 

Psychosocial health, Social contexts
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1 INTRODUKTION 

Fysisk aktivitet är en av huvudfaktorerna för god folkhälsa och betraktas vara en betydelsefull 

levnadsvana som bör understödjas. Då idrottandet inte enbart bidrar till fysiska möjligheter 

och psyksikt välmående, utan även kulturell och social utveckling går det att dra paralleller 

mellan idrottsrörelsen och flera av de folkhälsopolitiska målområdena. I och med detta är 

skapandet av ett intresse och förutsättningar för ett upprätthållande av en fysisk aktiv livsstil 

en angelägenhet redan från låg ålder. Barnidrotten bör förekomma i lekfulla former för att 

sedan i ungdomsåren övergå till bredd- och motionsidrott alternativt elitsatsning. Då det 

förekommer observationer rörande elitsatsningar som sträcker sig lägre ner i åldrarna är 

frågan hur detta relaterar till folkhälsa och barnens tillvaro. 

Intresset att utföra en studie om tillvaron hos barn och ungdomar efter avslutad elitsatsning 

uppkom under ett hälsovetare-event i februari 2016 som anordnats av yrkesföreningen 

HälsoAkademikerna. Med vetskap gällande tidigare forskning fokuserad på fysiska aspekter 

väcktes tanken att inge ett nytt perspektiv till forskningen. Vid efterföljande möte med 

HälsoAkademikerna specificerades det tilltänkta ämnet till att undersöka uppfattningar 

avseende livsstil, sociala och psykologiska aspekter vid avslutad elitsatsning. Då det 

förekommer särskilda etiska aspekter avseende ålder, då barn under 15 år inte får delta i en 

studie utan målsmans godkännande, togs beslutet att studien skulle utgå från föräldrarnas 

perspektiv för att på så vis förbigå missförstånd angående samtycke.  

Tanken med studien är att den ska bidra till en djupare förståelse om livet efter avslutad tidig 

elitsatsning och hur denna idrottsnivå förhåller sig till att vara ett redskap för folkhälsan. 

Således eftersträvas en kännedom om folkhälsan förekommer som god eller om promotiva 

åtgärder behövs skapas för att bibehålla folkhälsoaspekten inom idrottsrörelsen. 

Förhoppningarna är att studien ska generera nya tankemönster om idrottsrörelsen relaterat 

till barn och ungdomars hälsa. Ytterligare förhoppningar är att studien ska komma att 

inspirera lag och föreningar till att arbeta mer aktivt ur ett folkhälsoperspektiv. En vetskap är 

att HälsoAkademikerna har ett intresse att arbeta vidare med det presenterade materialet 

och framföra en motion till politikerna.
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2 BAKGRUND 

De inledande avsnitten klargör begreppen hälsa, folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer. 

Därefter följer beskrivningar om fysisk aktivitet, dess hälsoeffekter samt förekommande 

rekommendationer, den svenska idrottsrörelsen och elitsatsning. Teorier av relevans för 

forskningsfrågan presenteras innan bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Hälsa  

Hälsa kan beskrivas likt ett abstrakt begrepp, vars förhållande och betydelse kan skildras 

olika hos var enskild individ (Green & Tones, 2010). En förekommande definition är World 

Health Organizations [WHO] (1946) begreppsförklaring där hälsa inte enbart framställs som 

avsaknad av sjukdom, utan benämns även vara ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. Vid hälsokonferensen i Ottawa (WHO, 1986) tydliggjordes 

hälsobegreppet med att hälsa kan ses som en resurs i vardagen och för att nå fullständigt 

välbefinnande bör personen i fråga kunna identifiera samt förverkliga sina ambitioner, men 

även tillgodose sina behov och bemästra sin omgivning. 

2.2 Folkhälsa 

Begreppet folkhälsa innehar en intention att förbättra befolkningens hälsa genom såväl ett 

hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande arbete. Vad som menas med att främja hälsa är 

bland annat att skapa förutsättningar för människor att ta kontroll och förbättra den egna 

hälsan. Ett hälsofrämjande arbete kan därav även innebära skapandet av sociala, ekonomiska 

och miljömässiga förhållanden som understödjer hälsosamma val och vanor. Ett 

sjukdomsförebyggande arbete värnar om folkhälsan genom att riskreducera och förhindra 

uppkomsten av sjukdomar (WHO, 1998). Att förtydliga är att folkhälsan beskrivs vara 

befolkningsinriktad, det vill säga innehar en inklusion av olika grupper som förekommer i 

samhället snarare än att åtgärder riktats mot en enskild individ (Ejlertsson & Andersson, 

2009) 

Folkhälsa beskrivs vidare handla om en strävan om en så god hälsa som möjligt och att 

hälsan ska vara jämlikt fördelad. I en definition som är framtagen av Konsortiet för 

akademisk folkhälsoutbildning framkommer det att folkhälsan bland annat har fokus på 

livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemens betydelse 

för hälsoutvecklingen (Ejlertsson & Andersson, 2009). 

WHO (1998) förtydligar att vetskap om den växelverkan som förekommer mellan livsstil, 

inklusive levnadsvanor, och hälsa möjliggör för framtagandet av resurser samt investeringar 
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gällande utformning av policys och tjänster av hälsofrämjande karaktär. Ejlertsson och 

Andersson (2009) poängterar att folkhälsoinsatser utgår från de allmänna behoven som 

finns inom samhällets alla sektorer och har fokus på de bestämningsfaktorer som inverkar på 

hälsan. 

2.3  Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer finns på flera nivåer (Figur 1) vilka är individuell livsstil, sociala 

nätverk och samhälligsupport, levnads- och arbetsförutsättningar samt samhällsstrukturer 

(Dahlgren & Whitehead, 1991). Individens hälsostatus utgörs således inte enbart av dennes 

handlingar och hälsobeteende. Ytterligare aspekter som är av betydelse inom de olika 

nivåerna är exempelvis socialt kapital, utbildning, sysselsättning, tillgång till hälso- och 

sjukvård samt socioekonomisk status (WHO, 1998). 

Folkhälsomyndigheten (2016) instämmer att livsvillkor, levnadsvanor och de val en individ 

fattar utgör hälsans bestämningsfaktorer. Dock är det individuella valet inte alltid så fritt som 

det påstås vara. Valet kan influeras av omgivningen, sociala nätverk och samhällsstrukturer. 

 

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

2.3.1 Livsstil, socialt nätverk och psykosocial hälsa 

Den individuella livsstilen, som kan beskrivas likt sättet personen i fråga väljer att leva på, 

utgörs av personliga egenskaper, sociala förbindelser samt levnadsförhållanden där 

socioekonomi och omgivning inkluderas. En livsstil kan betraktas likt ett beteendemönster 

som kan komma att variera utefter den sociala situationen, men även av förändrade 

levnadsförhållanden. Specifika faktorer som nämns ha en inverkan på livsstilen är 

exempelvis ålder, inkomst, familjestrukturer, närmiljön och fysisk förmåga (WHO, 1998). 
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Angående det sociala nätverket framkommer det att människans hälsa påverkas av sociala 

förbindelser till såväl samhället som till människor generellt. Sociala relationer kan inverka 

på människans beteende och levnadsval där aspekter som bruk av alkohol och tobak samt 

kost- och motionsvanor kan påverkas (Prop. 2007/08:110). Även om de nära sociala 

relationerna anses vara av störst betydelse för människans hälsa kan resurser för främjandet 

av delaktighet och sociala förbindelser till samhället bidra till reducerad risk för ohälsa. 

Resurserna kan till exempel bestå av tillgång  till kulturutnyttjande och föreningsliv (Carlson, 

2007). Med ett gott socialt nätverk beskrivs psykosociala faktorer som optimism, självkänsla 

och känsla av identitet kunna främjas (Prop. 2007/08:110). 

Begreppet psykosocial hälsa tydliggör vikten av ett socialt samspel. Detta samspel berör 

individers interaktion och dess inverkan på hälsan (Allebeck, Diderichsen & Theorell, 1998). 

Enligt Donatelle (2010) innebär den psykosociala hälsan även en växelverkan mellan 

individens historia samt dennes uppfattningar om det förflutna och dess betydelse. 

Begreppet benämns innefattas av välmående, kontroll av påfrestningar, bemötande av krav, 

positivt synsätt samt att kunna känna tillit och vara bekväm med andra människor. 

2.4 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en aspekt som föreligger livsstilen och benämns vara en bestämningsfaktor 

för människans hälsa. Den fysiska aktiviteten definieras av Caspersen, Powell och 

Christenson (1985) som alla varianter av kroppslig rörelse som sker till följd av kontraktion i 

skelettmuskulaturen och där utfallet blir ökad energiförbrukning. Statens folkhälsoinstitut 

(2008), idag Folkhälsomyndigheten, förtydligar att fysisk aktivitet kan ske med olika 

intensitet och att högre intensitet bidrar till snabbare kroppslig påverkan där en ökad 

frisättning av adrenalin, kortisol och tillväxthormoner möjliggörs. 

Fysisk aktivitet kan även beskrivas likt ett beteende som påverkas av flertalet faktorer som 

finns i samhället. Denna livsstilsfråga bör inte enbart belysas som individens eget ansvar då 

exempelvis familjeförhållanden, den närliggande miljön och ens sociala nätverk kan inverka 

på likväl val som möjligheter för fysisk aktivitet. Somliga faktorer går att påverka på egen 

hand medan andra påverkas av politiken och samhällsstrukturer. Den aktuella 

samhällsutvecklingen påverkar den fysiska aktiviteten i vardagen då avstånd till såväl arbete 

som service, men även fritidssysselsättningar, har bidragit till att den fysiska aktiviteten är 

allt mer planerad och strukturerad (Faskunger, 2013). 

2.4.1 Hälsoeffekter 

Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv inverkan på människans hälsa och välbefinnande 

(Faskunger, 2013). Enligt Warburton, Nicol och Bredin (2006) kan den fysiska aktiviteten 

vara ett hjälpmedel avseende främjandet av hälsa och förebyggandet av flertalet kroniska 

sjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt högt blodtryck. Det är av vikt 

att redan som barn avsätta tid för fysisk aktivitet för att motverka risken till hjärt- och 

kärlsjukdomar redan i ung ålder (Tanha m.fl., 2011). 
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Utöver ovannämnda hälsoeffekter bidrar fysisk aktivitet till ökat välbefinnande och minskad 

risk för depression samt orokänslor (Faskunger, 2013). I en metaanalys av Spruit, Assink, 

van Vugt, van der Put och Stams (2016) framkommer det att den fysiska aktiviteten har en 

liten till måttlig positiv inverkan på individens utåtriktade problem, internaliserade problem, 

självuppfattning och kognitiva förmåga. Enligt Fox (1999) kan även sinnesstämning, 

självkänsla och en känsla av identifikation möjliggöras i större utsträckning genom 

regelbundna motionsvanor. Hultgren (2008) menar att en grupptillhörighet är av betydelse 

för känslan av identifikation och att barn eftersöker identitet då de behöver uppmärksamhet 

samt acceptans från sin omgivning. En identifikation kan bli en del av en livsstil och vara 

framträdande genom beteende och vardagsvanor. 

Faktorer som beskrivs inverka på samspelet mellan fysisk aktvitet och psyksikt välbefinnande 

är individens sammanhang och sociala stöd (Harvey, Hotopf, Øverland & Mykletun, 2010). 

Inverkan behöver inte alltid vara positiv utan kan även innebära psykisk ohälsa. Enligt 

Åkesdotter och Kenttä (2015) förekommer depression, ångest och stressrelaterad ohälsa 

bland 30 procent av svenska idrottare på elitnivå. Den psykiska hälsan beskrivs bli påfrestad 

och utmanad i elitidrottsmiljöer där bland annat höga prestationskrav förekommer. 

Kartlagda riskfaktorer för välbefinnandet är låg självkänsla, strävan efter felfri prestation, 

stark identifikation med sporten, skador och ofrivilligt karriärslut. 

2.4.2 Rekommendationer 

Det förekommer globala, internationella och nationella rekommendationer angående hur 

aktiv individen bör vara. Enligt nordiska rekommendationer tillråds barn och unga att vara 

fysiskt aktiva 60 minuter dagligen. Det är fördelaktigt om aktiviteten är allsidig för att 

uppöva rörlighet, koordination och kondition (Nordiska ministerrådet, 2004). För vuxna i 

åldern 18-65 år rekommenderas minst 30 minuters fysisk aktivitet av måttlig intensitet varje 

dag. Ett alternativ för den vardagliga motionen är fysisk aktivitet med hög intensitet, till 

exempel jogging, som rekommenderas att utföras minst tre dagar i veckan med en 

varaktighet på 20 minuter (Haskell m.fl., 2007). För att underlätta översikten beträffande 

ordination av fysisk aktivitet har Statens folkhälsoinstitut (2008) tagit fram en 

aktivitetspyramid (Figur 2). En tanke är att alla individer bör utgå från pyramidens bas. 

Beroende på individens behov och intresse, men även erfarenheter av fysisk aktivitet, kan 

individen välja att avancera i pyramiden. 
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Figur 2: Aktivitetspyramid (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

2.5 Idrottsrörelsen i Sverige 

Inom idrottsrörelsen beräknas det finnas mer än tre miljoner medlemmar och runt 600 000 

människor som arbetar ideellt för att möjliggöra träningsförutsättningar. Även om inte alla 

är fysiskt delaktiga finns det en stor andel som kommer i kontakt med idrotten, som åskådare 

eller som förälder till idrottande barn. Eftersom idrotten är en del i mångas liv beräknas 

idrotten tillhöra Sveriges största folkrörelse (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Idrottsrörelsen bygger på demokratiska principer och bidrar till engagemang, delaktighet 

samt social utveckling. Med folkhälsan i fokus vill idrottsrörelsen bidra till en utvecklig 

gällande bredd- och motionsidrott för att öka deltagarantalet och motivera människor att 

vara fysiskt aktiva livet ut (Riksidrottsförbundet, 2008). 

Idrotten i Sverige delas vanligtvis in efter åldersgrupper och ambitionsnivå. Barnidrotten 

innefattas av barn upp till en ålder på 12 år. Ungdomsidrotten tar sedan vid och sträcker sig 

till 20 års ålder där den övergår till vuxenidrott. Under barnaåren har idrotten inslag av lek 

och tävlan sker på barnens egna villkor. I högre åldrar uppträder idrotten på olika villkor, i 

breddidrotten uttrycks trivsel samt välbefinnande i större grad och i elitidrotten är 

prestationsbaserat fokus förekommande (Riksidrottsförbundet, 2009).  
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2.5.1 Barn- och ungdomsidrotten  

Enligt Riksidrottsförbundet (2009) är idrotten betydelsefull för många barn under 

uppväxtåren då idrotten ger utlopp för glädje och spontanitet. Av de som varit idrottsaktiva 

beskrivs 68 procent börja idrotta innan åtta års ålder (Riksidrottsförbundet, 2005). 

I idrottsföreningar finns möjligheter till utveckling, inte bara idrottsmässigt utan även 

personligt. Barnidrotten bör vara lekfull och utformad på det vis att intresset för idrott 

fortlöper livet ut (Riksidrottsförbundet, 2009). Barns glädje till idrott beskrivs bland annat 

härröras från uppmuntran till att testa på flera aktiviteter och att idrotten är mer leklysten än 

mål- och resultatinriktad. Support från lag och föräldrar är också en bidragande faktor till 

glädje (Allender, Cowburn & Foster, 2006). Enligt Riksidrottsförbundet (2009) ska idrotten 

upp till 18 års ålder bedrivas utifrån FN:s barnkonvention som belyser att barnens bästa ska 

vara ett prioriterat område vid beslut som rör dem. 

Deltagandet i organiserad idrott är mer frekvent mellan sju och 14 års ålder där andelen 

idrottande uppgår till 54 procent. Andelen idrottande ungdomar, 15-19 år, beräknas vara 15 

procentenheter mindre än det förstnämnda ålderspannet (Riksidrottsförbundet, 2012). En 

statistisk undersökning av Rikidrottsförbundet (2005) framhåller att mer än hälften av de 

som slutat idrotta slutar på grund av förlorat intresse. Utöver svalnat intresse menar Craike, 

Symos och Zimmermann (2009) att mer tid för vänner är eftertraktat hos somliga. Enligt 

Crane och Temple (2015) är uppfattningar om den fysiska och sportsliga kompetensen samt 

en bristande glädje till sporten de främsta faktorerna till att ungdomar slutar med idrott. Att 

idrotten upplevs mindre rolig av ungdomar kan bero på övergången från det lekfulla till 

tävlan och seriositet (Craike m.fl., 2009). 

2.5.2 Föräldrars roll i deras barns idrottande 

Föräldrar beskrivs ha en betydande roll i deras barns idrottsutövande då det vanligen är dem 

som introducerar idrotten för barnet och är de som motiverar till ett vidmakthållande . 

Flertalet föräldrar menar på att det ingår i deras roll att vara delaktig i barnets idrottande och 

att finnas där för dem (Stefansen, Smette & Strandbu, 2016). I en studie av Wheeler och 

Green (2014) framkommer det att föräldrar investerar såväl tidigt som mycket i deras barns 

idrottsutövande. Föräldrarna nämns spendera stor del av sin egen tid, energi och pengar på 

sporten. Även om vardagen i många fall kretsar kring idrottsutövandet anses det vara värt att 

göra dess uppoffringar då den fysiska aktiviteten möjliggör för fysiska, psyksiska och sociala 

fördelar.  

De föräldrar som har ett intresse för idrotten och själva besitter kunskap använder sig i 

många fall av detta för att komma barnet närmare och hjälpa denne till att få ut mer av den 

sport som utövas (Stefansen m.fl.,2016). Vidare menar  Dorsch, Smith och McDonough 

(2005) att idrotten möjliggör för nya nivåer av interaktion och kommunikation inom 

familjen.  
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2.6 Elitsatsning 

Termen idrottsliga satsningar kan utgöras av begreppen specialisering och elitsatsning. 

Enligt Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér (2015) förekommer det en skillnad 

begreppen emellan då specialisering avser att en individ väljer enbart att utöva en idrott 

medan elitsatsning definieras som krävande och att idrottsverksamheten är likväl 

organiserad som specialiserad. Elitsatsning benämns även ha fokus på prestations- och 

resultatmål. Riksidrottsförbundet (2009) redogör för att den elitinriktade idrotten finns 

inom internationell eller nationell toppnivå, men även skikten som förekommer direkt 

därunder. 

Enligt Fahlström m.fl. (2015) har den rådande samhällsutvecklingen bidragit till 

förändringar gällande elitidrotten. Såväl professionalisering som kommersialisering har nått 

nya nivåer. Riksidrottsförbundet (2007) tydliggör att elitidrotten som förekommer idag 

fascinerar, mobiliserar och underhåller. 

Elitidrotten redogörs för att vara krävande och påfrestande. För att nå eliten krävs 

engagemang, uthållighet och viljestyrka (Riksidrottsförbundet, 2007). Ett problem som finns 

inom elitidrotten är att flera slutar sitt idrottsutövande innan de uppnått sin egen toppnivå. 

Detta beskrivs kunna bero på det fokus som finns gällande att identifiera talang snarare än 

att utveckla och skapa förmågor (Fahlström m.fl., 2015). Gällande identifikation beskriver 

Ungdomsstyrelsen (2005) att drygt hälften av de idrottande ungdomarna uppskattar sig 

själva som en av de bästa och bland ungdomarna som idrottar anger 32 procent pojkar samt 

19 procent flickor att de vill nå en elitnivå. Enligt Riksidrottsförbundet(2009) bör elitsatsning 

inte förekomma förrän efter 12 års ålder. Dock finns det verksamheter som bedriver 

elitsatsning från lägre åldrar. 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

2.7.1 Självbestämmande 

Självbestämmande beskrivs vara en teori som berör människans beteende faktorer. Det 

huvudsakliga fokuset är individens motivation och dess inverkan på val samt företeelser 

(Raingrauber, 2014). Det som skiljer teorin från andra är att istället för mängden motivation 

berör denna teori kvaliteten, om individen besitter yttre motivation, inre motivation eller 

ingen motivation i största allmänhet (Ryan & Deci, 2000). Med yttre motivation kan 

belöningar eller omgivningens uppsatta mål vara drivkraften till att utför en aktivitet medan 

den inre motivationen handlar om eget intresse och känslan av tillfredssälle. Med inre 

motivation söker individen efter utmaningar som får denne att utvecklas. Vidare beskrivs den 

inre motivationen frodas om det upplevs finnas en trygghet och en samhörighet 

(Raingrauber, 2014). Ryan och Deci (2000) poängterar att den inre motivationen leder till 

mer självbestämmande i individens handlande. 
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Inom teori förekommer antaganden om att individen har grundlägganden behov av 

samhörighet, kompetens och autonomi. Dessa behov möjliggör för inre tillväxt, personlig 

integration, social utveckling och socialt välbefinnande, som alla benämns utgöra en grund 

för den inre motivationsfaktorn. Känsla av samhörighet beskrivs uppnås när individen kan 

relatera sig till andra och när ömsesidigt intresse för varandra förekommer. Avseende 

behovet av kompetens beskrivs individen ha en inre strävan om att kunna bemästra sin 

omgivning och att ständigt utvecklas. Den utmaning som uppkommer bör vara stimulerande 

för att upplevelsen av kompetens ska infinna sig och en respons på möjliga framsteg är 

önskvärd. För att besvara individens behov av autonomi bör möjligheten att handla fritt och 

göra sina egna val vara möjlig (Ryan & Deci, 2000).  

Såväl känslan av samhörighet som möjligheten till kompetensutveckling beskrivs generera 

mål och motivation för motionsvanor, vilket bidrar till ett ökat deltagande i den fysiska 

aktiviteten. Vidare framkommer det att hög autonomi är betydelsefullt för motivationen att 

upprätthålla långsiktiga motionsvanor (Teixiera, Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012). 

2.7.2 Självtillit 

Teorin om självtillit handlar om individens tilltro till sin egen förmåga, en förmåga om att 

kunna ta sig an och utföra saker. Som exempel kan självtillit handla om tilltro till att kunna 

genomföra en beteendeförändring som är av betydelse för individens välbefinnande. 

Självtillit beskrivs även innefatta förväntningar om effekter. Teorin baseras på individens 

tidigare erfarenheter och framgångar, men även på tillfällen då misslyckanden förekommit 

(Bandura, 1977). Teorin om självtillit avser inte de reella kunskaperna som det mest centrala, 

utan handlar i större utsträckning om hur individen väljer att realisera insikten (Bandura, 

1986). Enligt Voskuil och Robbins (2015) är självtillit något individuellt och styrkan av tillit 

kan variera beroende på bekräftelsen av sin egen nivå av prestanda och grad av tilltro. 

Hultgren (2008) tillägger att självtilliten är varierande beroende på sinnesstämning, 

situation och erfarenheter. Kostenius och Lindqvist (2006) menar på att med teorin går det 

att uppskatta hur individer tar sig an olika framtida situationer. 

Enligt Hultgren (2008) är självtillit hos barn och ungdomar den starkaste sambandsfaktorn 

till att upprätthålla långsiktiska motionsvanor. I och med detta beskrivs teorin vara av vikt 

för att dels öka och dels främja ett fortlöpande av den fysiska aktiviteten. 

2.8 Problemformulering 

Fysisk aktivitet beskrivs främja folkhälsan och det är av vikt att såväl barn som ungdomar 

skapar motionsvanor som fortlöper under livets gång. Utöver bredd- och motionsidrott 

framställs elitidrotten vara av betydelse för att skapa, men även bredda intresset för 

idrottsrörelsen(Prop. 1998/99:107). På senare tid har folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsministern Gabriel Wikström talat öppet i medier om idrottens positiva växelverkan 

med folkhälsan, men menar på att de tidiga elitsatsningarna inte får ta över om 

idrottsrörelsen vill fortsätta att samla mycket folk och hävdar att den idrottsliga utvecklingen 
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har gått åt fel håll (Dagens Nyheter, 2014; Dagens Nyheter, 2015). Med bristfällig forskning 

om elitidrotten i Sverige är det av intresse att undersöka om idrotten är på väg ifrån att vara 

det redskap för folkhälsan som den tidigare varit. Det är även av intresse att ta reda på vad 

som händer med de ungdomar som en gång varit med i en elitsatsning och som sedan inte 

längre platsar eller som väljer att sluta på grund av andra omständigheter. I och med att 

föräldrar, i mångt och mycket, är en del av deras barns idrottsutövande och på grund av ett 

etiskt dilemma där Vetenskapsrådet (2011) klargör för att barn under 15 år bör ha 

medgivande från målsman för att delta i studier kommer barnens erfarenheter i detta fall att 

belysas ur deras föräldrars perspektiv, då dessa uppfattas ha en god insyn i barnens 

idrottande. Då det även finns bristfälligt med studier om barn och ungdomars 

idrottskarriärer ur ett förälderperspektiv är det än mer intressant att inkludera dessa i 

studien. 

Förhoppningen är att denna studie ska komma att bidra till intresse för vidare forskning 

inom ämnet och att intresset för att bibehålla hälsoaspekten inom idrottsrörelsen ökar. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar uppfattar deras barns tillvaro efter avslutad 

elitsatsning. 

 Hur uppfattar föräldrarna deras barns livsstil efter avslutad elitsatsning? 

 Hur uppfattar föräldrarna deras barns sociala sammanhang efter avslutad elitsatsning? 

 Hur uppfattar föräldrarna deras barns psykosociala hälsa efter avslutad elitsatsning? 

4 METOD 

I metoden presenteras de val och tillvägagångssätt som tillämpats vid genomförandet av 

studien. Genomförandeprocessen beskrivs i följande avsnitt: metodval, urval, datainsamling 

och analys. Slutligen redogörs kvalitetskriterier och forskningsetiska ställningstaganden som 

tagits i beaktande. 

4.1 Metodval 

Vid besvarandet av forskningsfrågan för studien tillämpades en kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa metoden innehar en intention om att förstå och beskriva, men även tyda olika 

sociala företeelser som finns i samhället (Holloway & Wheeler, 2010). Med denna studie 
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fanns det en önskan om att erhålla en förståelse om ungdomars tillvaro efter avslutad 

elitsatsning. För att nå denna förståelse har föräldrars uppfattningar, om deras barns 

beteenden och upplevelser, varit en utgångspunkt för studien. Likt vad Holloway och 

Wheeler (2010) nämner berör den kvalitativa metoden aspekter som känslor, beteenden och 

upplevelser. Den kvalitativa ansatsen beskrivs således generera så kallad mjuk data som 

innehar fokus på ord istället för kvantifierbar, statistisk, data (Bryman, 2011). För att erhålla 

de subjektiva upplevelserna och erfarenheterna blev en intervjustudie av relevans och enligt 

Bryman (2011) är denna form av studie vanligt förekommande vid en kvalitativ 

forskningsansats. 

4.2 Urval 

Den huvudsakliga utgångspunkten beträffande urvalet var att valet av respondenter skulle 

ske målinriktat. Det målinriktade urvalet beskrivs enligt Bryman (2011) likt ett urval där det 

förekommer en strävan om att respondenterna ska ha en anknytning till studiens syfte . För 

denna studie blev urvalsgruppen de föräldrar som hade ett eller flera barn som tidigare 

deltagit i någon form av elitsatsande verksamhet. 

Då tidig elitsatsning är förekommande inom flertalet idrotter gjordes en avgränsning till 

fotbollen som har flest utövare, men då urvalsgruppen uppfattades som svåråtkomlig 

utvidgas urvalet till lagidrotter. För att komma i kontakt med tänkbara respondenter har mejl 

med grundläggande information om studien skickats till ett trettiotal fotbollsklubbar, tiotal 

telefonsamtal har ringts till sportchefer, inlägg har publicerats i facebookgrupperna Barn- 

ungdomsidrotten och Så funkar ungdomsfotbollen samt har två kontakter som är 

yrkesamma inom det idrottsrelaterade området kontaktas. Via förfrågningarna på Facebook 

hörde två föräldrar av sig och ville ställa upp på intervju. Kontakterna kände två respektive 

en förälder som motsvarade studiens urvalskriterier och som kunde tänka sig att bli 

intervjuade. Samtliga fem föräldrar som ville delta kontaktades via telefon eller mejl för att 

planera in när intervjuerna skulle äga rum. Samtliga fick även ett missivbrev (Bilaga A) sänt 

till sina mejladresser där information om studien, intervjun och diverse etiska 

hänsynstaganden klargjordes.  

Föräldrarna i denna studie har barn som är idag mellan elva och 16 år. Barnen började sina 

elitsatsningar mellan sju och 13 års ålder och alla har varit en del av den tidiga satsningen i 

mer än två år. Det är ungefär mellan ett och två år sedan som dessa barn valde, eller blev 

tvungna av olika skäl, att lämna elitsatsningen. 

4.3 Datainsamling 

Vid datainsamlingen genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerande intervjun beskrivs enligt Holloway och Wheeler (2010) utgå från en 

intervjuguide som innehar ett antal formulerade frågor som är tänkta att ställas. Till skillnad 

från den strukturerade intervjun finns möjligheten att variera ordningsföljden på frågorna 
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samt utforma nya frågor av relevans under intervjuernas gång. I detta fall har frågor främst 

skapats utefter studiens frågeställningar, men ytterligare varierande frågor har tillkommit 

under intervjuerna. Dessa har återspeglat sådant som sagts och som upplevts ge en djupare 

förståelse av de inkomna svaren. 

Intervjuguiden (Bilaga B) för denna studie var utformad med neutrala frågor, för att på så vis 

inte styra resultatet åt någon riktning, vilket enligt Bryman (2011) bör tas i beaktande. 

Intervjuerna började med några bakgrundsfrågor som rörde respondenternas barns 

elitsatsning. De övriga frågorna utgick från frågeställningarna och berörde därmed livsstil, 

sociala sammanhang och psykosocial hälsa. I intervjuguiden förekom det ett antal centrala 

frågor, somliga av dessa stärktes upp med ytterligare frågor som var tänkta att finnas som 

stöd om huvudfrågan upplevdes svår eller om svaret inte berörde önskvärda aspekter. 

Totalt intervjuades fem föräldrar för studien under en tidsperiod på två veckor. En av 

intervjuerna utfördes vid personligt möte på en allmän, men lugn och avskild, plats i centrala 

Stockholm. De andra intervjuerna genomfördes via telefonsamtal då detta alternativ 

underlättade för båda parterna, främst på grund av tidsmässiga skäl. Intervjuerna varade 

mellan 21 och 33 minuter och under samtliga samtal förekom en ljudupptagning för att 

underlätta bearbetning samt analys av det inkomna materialet. De inspelade intervjuerna 

transkriberades, översattes från ljud till skiftlig text, vart eftersom intervjuerna utförts. Alla 

ord, fundersamma läten, skratt och pauser noterades då Kvale och Brinkmann (2014) menar 

på att texten bör kunna upplevas likt ett levande samtal. Enligt Bryman (2011) är en 

transkribering nära inpå avslutad intervju att föredra och detta kan bidra till nya insikter 

gällande intervjuguiden. Efter första intervjun lades ytterligare stödfrågor in under de 

centrala frågorna i intervjuguiden. Det transkriberade materialet uppkom till 41 sidor 

datorskriven text. 

4.4 Analys 

I samband med transkriberingen avidentifierades respondenterna och benämndes därefter 

med koder. Koderna började med IP och som sedan följdes av en siffra, exempelvis IP1 och 

IP2. Transkriberingarna lästes igenom flertalet gånger för att på så sätt bekanta sig med 

materialet. 

Vid analysskedet tillämpades en manifest innehållsanalys. Manifestets betydelse vid en 

analys är att denna typ av infallsvinkeln enbart berör de aspekter som är framträdande i det 

insamlande materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Det vill säga att endast det som 

uttryckligen sagts under intervjuerna har analyserats och tolkningar om underliggande 

meningar har åsidosatts.  

Gällande innehållsanalysen framstår den enligt Elo och Kyngäs (2007) som en objektiv och 

systematisk metod där materialet förbereds för att sedan organiseras och rapporteras. 

Kondensering, kodning och kategorisering är begrepp som Graneheim och Lundman (2004) 

nämner i samband med innehållsanalysens process. Dessa aspekter har även utgjort en 

grund i denna studies analys som börjades med en granskning av det insamlade materialet 
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för att sedan urskilja meningsbärande enheter som var av betydelse för studiens 

frågeställningar. För att underlätta denna process fick varje frågeställning representera en 

färg som texterna sedan färgmarkerades i utefter relevans. All gulmarkerad text samlades 

ihop i ett enskilt dokument och det grönmarkerade i ett annat och så vidare. För att kunna 

urskilja vad som sagts av vem har respondenters texter fått enskilda typsnitt. 

I följande steg kondenserades de meningsbärande enheterna. Enligt Granheim och Lundman 

(2004) innebär kondensering en meningsnedbrytning där det centrala i meningarna behålls. 

Utifrån den kondenserade texten identifierades kodord som beskrivs av Granheim och 

Lundman (2004) likt etiketter bestående av enstaka ord som reflekterar textens innehåll. 

Koder som ansågs beröra gemensamma teman sattes sedan samman till underkategorier. Då 

det förekom somliga likheter mellan underkategorierna fördes de slutligen samman till 

kategorier som motsvarande studiens frågeställningar. Kategorierna för denna studie var 

livsstil, sociala sammanhang och psykosocial hälsa. Exempel på genomförande av 

innehållsanalysen visas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalysens process 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

[...] han törs på ett annat 

sätt att vara sig själv kan 

man väl säga, han törs 

säga ifrån eller han törs 

göra saker, han provar på 

saker på ett helt annat 

sätt. [...] han var jätte 

rädd för att han gjort fel, 

så han är ja, tryggare i sig 

själv helt enkelt kan man 

väl säga (IP2) 

Törs vara sig själv, 

säga ifrån, göra 

saker och prova på 

saker 

Tror på sina 

färdigheter 

Självförtroende Psykosocial 

hälsa 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetssäkring förekom kontinuerligt under studiens gång och det som kontrollerats var 

studiens tillförlitlighet. Enligt Holloway & Wheeler (2010) innefattas tillförlitlighet av flera 

aspekter, som exempelvis pålitlighet och trovärdighet. Ett aktivt val för att uppnå pålitlighet i 

studien var att tillämpa ett målinriktat urval. Med ett urval som var av relevans för studiens 

forskningsfråga inkom svar som var av tillämpbarhet. Tillämpbarheten kan även ha samband 

med förståelsen för de frågor som ställdes under intervjun. För att tillförsäkra denna 



14 

förståelse granskades intervjuguiden av handledaren för studien innan första intervjuns 

skede. Ytterligare för att värna om studiens pålitlighet gjordes en kvalitetssäkring beträffande 

de val som tagits inom studien och att metodvalen ställts i relation med litteratur samt 

vetenskap. Resultatet har diskuterats gentemot teoretiska perspektiv och enligt Svensson 

(2011) kan teorier vägleda till förståelse av fenomen. Studiens alla detaljer och processteg 

finns beskrivna för att ge en inblick i hur resultatet uppnåddes, men även för att möjliggöra 

för andra som vill göra en liknande undersökning. 

Med en trovärdighet menas att studiens resultat motsvarar respondenternas skildringar som 

framkom under intervjuerna (Holloway & Wheeler, 2010). För att kvalitetssäkra 

trovärdigheten för studien utfördes den manifesta innehållsanalysen för att objektivt 

selektera text för resultatet. För att understödja textens trovärdighet framfördes även citat 

från deltagarna. 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

För att värna om deltagarnas trygghet i samband med studien har fyra allmänna etiska 

principer tagits i beaktande genomgående under arbetets gång. De etiska principerna nämns 

enligt Vetenskapsrådet (2002) som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav. 

Med ett informationskrav är deltagarna berättigade att få fullständig information om 

studiens ändamål och vilka villkor som finns (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet, som 

skickades till respondenterna innan intervjuerna, presenterades studiens syfte och de teman 

som skulle komma att beröras. Vidare beskrevs intervjuns tänkta upplägg och respondentens 

rättigheter beträffande deras deltagande, att det var möjligt att avbryta sin medverkan om 

önskan fanns. Ytterligare information som förekom i brevet var att studien kommer 

tillgängliggöras för allmänheten, via databasen DIVA, när uppsatsen blivit godkänd. 

Då det förekom en aktiv interaktion mellan forskaren och respondenterna togs 

Vetenskapsrådet (2002) rekommendation om samtycke i beaktande. Ett samtycke i detta fall 

innebar ett godkännande från respondenten av studiens ändamål, process och andra 

aspekter som redogjordes i missivbrevet. Samtycket genomfördes muntligt innan intervjun 

påbörjades. 

I och med att det förekommer en känslighet av att pratat subjektivt om enskilda individers 

beteenden och erfarenheter har konfidentialitetskravet genomsyrat arbetsprocessen. 

Konfidentialitetskravet benämns av Vetenskapsrådet (2012) innebära sekretess och 

skyddande av känsliga, såväl personliga som identifierbara, uppgifter. För att värna om 

denna etiska princip har all kontakt med respondenterna och arbetet med transkribering av 

det insamlade materialet skett på avskild plats för att kunna tillförsäkra att inga obehöriga 

tagit del av känslig information. Respondenterna har valts att benämnas med koder och 

identifierbar information har uteslutits från det presenterade resultatet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) får det insamlade materialet enbart användas vid studier med 

forskningsavsikter, vilket även det har tagits i beaktande. 
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5 RESULTAT 

Resultatet är indelat utefter frågeställningarna som studien innefattar. Först beskrivs de 

uppfattningar som förekommer gällande livsstil efter avslutad elitsatsning och följs sedan av 

sociala sammanhang samt psykosocial hälsa. 

5.1 Livsstil efter avslutad elitsatsning 

Samtliga föräldrar uppfattar att deras barns livsstil har förändrats på ett eller annat vis efter 

den avslutade elitsatsningen. Någon beskriver att dennes barn fortfarande är aktiv inom 

sporten, däremot på en annan nivå med mildare klimat och där träningarna upplevs som 

roligare. Andra redogör för att deras barn inte kommit i kontakt med idrotten igen efter att 

ha slutat elitsatsningen och att de inte heller gått över till någon annan sport. Från att 

tidigare ha levt nära inpå idrotten finns idag inget som helst intresse för att återvända till 

idrottsplatsen. Någon berättar om att barnet i fråga har svårt att ta tag i tränandet på 

egenhand. Drivet att göra saker upplevs inte finnas, som tidigare när det fanns specifika 

tider, ett lag och tränare att förhålla sig till. 

Efter att han slutade i det här laget så har han tagit avstånd helt till fotbollen [...] inte tränar 

han nån annan organiserad idrott eller så heller [...] (IP5) 

Han har ju alltid älskat att träna men nu tränar han ingenting, han har inte tränat på drygt ett 

år [...] så han har inte knappt rört sig och inställningen är väl att han tycker väl att de är kul 

med att spela innebandy och basket men han har inget driv själv [...] han menar ju på att han 

alltid levt i grupp [...] alltid haft tid å passa och tränare som blivit arga om man inte kommit 

[...] så nu när han ska disciplinera sig själv och gå till gymmet så gör han inte det (IP3) 

Någon menar på att dennes barn fortfarande har ett intresse för den tidigare utövade 

sporten. Dock på grund av en knäskada, som bidragit till ett funktionshinder, har barnet fått 

börja i princip ett nytt liv där gymnasiestudierna prioriteras och nya, men liknande, 

sammanhang har eftersökts. 

 [...] hon har fortfarande intresse för fotboll så hon har engagerat sig som en tränare åt ett 

flicklag i den lilla föreningen här då där vi bor [...] jag tror hon sökte nått sammanhang [...]  

när hon kom utanför den här laggemenskapen [...] (Ip4) 

Vardagen beskrivs ha förändrats i och med att idrotten tidigare varit ett centralt utgångsläge 

för planering av vardagliga rutiner. Någon nämner att under den elitsatsande perioden 

förekom restriktioner gällande att träna, sova och äta rätt vilket idag inte längre präglar 

barnets livsstil. Med en uppväxt som innefattats av en tidig satsning upplevdes inte tiden 

finnas för lek som annars utmärker barndomstiden och den lekfullhet som borde förekommit 

redan för några år sedan har formats nu istället. Såväl fritid som spontanitet är begrepp som 

flera föräldrar nämner i relation till deras barns vardag idag. 
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[...]  han är mer så där spontan med å gå ut [...] det är mycket fotboll ändå men det är spontant 

liksom [...] förut var det mer jamen jag tar min ipad och lägger mig i soffan jag har ingen 

träning [...]han tränar ju nästan lika många gånger så känns det som om han själv känner att 

han har mer fritid (IP1) 

Någon berättar om sitt barn som blev dataspelsberoende och spelade dygnet runt i ett års tid 

efter den avslutade elitsatsningen. Från att tidigare fått stimulans av sporten upplevdes 

adrenalinkickarna genom dataspelen istället. Detta beteende beskrivs ha upphört vid 

årsskiftet och fritiden präglas idag av flickvännen och vänner. 

[...] han slöt sig till sin egen värld och liksom bara spelade dataspel, och så fick han ju kickar 

från det då de är uppbyggt så att man ska få kickar från dom här dataspelen för att man ska 

spela dygnet runt helst, så det resulterade i att han satt och spelade dataspel (IP3) 

Det som främst nämns som meningsskapande av flera föräldrar är vänner och idag spenderas 

stor del av fritiden till att umgås med dessa. Någon nämner även att skolan har kommit att 

stå i centrum för dennes barn som är studiemotiverad och det förekommer planer på att resa 

utomlands under ett års tid. 

5.2 Sociala sammanhang efter avslutad elitsatsning 

Några av föräldrarna uppfattar att deras barn är mer sociala nu än under den elitsatsande 

perioden. Från att tidigare tränat merparten dagar i veckorna upplevdes det inte finnas tid 

till umgänge utanför idrottsplatsen som arena. Någon klargjorde även att lagets strikta 

normer om att inte få ha kontakt med närstående vid match återspeglades i vardagen där 

barnet uppfattades tillbakadragen även om denne vanligtvis beskrivs som socialt lagd. 

När vi va på matcher till exempel [...] så fort föräldrarna är med fick dom inte, dom  fick inte 

säga hej till oss alls eller titta på oss alls eller ens prata med oss, så det var otroligt strikt så det 

där satt ju kvar då även hemma om man säger så, och på fritiden och sådär han höll sig på sin 

kant liksom lite tillbakadragen fast han egentligen är en social och glad pojke, har alltid vart, 

men sen det här slutade i det här laget har han verkligen blommat upp igen (IP2) 

En annan beskriver att trots en tuff tid efter elitsatsningen börjar dennes barn bli allt mer 

social idag. Till en början brydde sig barnet inte om någonting, inte om sin flickvän eller sina 

kompisar, det var bara dataspelen som gällde, idag är det dock annorlunda. 

Nu är han de, men de var han inte första året efter han slutat med hockeyn, helt asocial [...] nu 

börjar han bli normal igen [...] (IP3) 

[...] han har ju jobbat på en skola så att han har tvingats in i sociala sammanhang som han 

liksom försvann ifrån kan man säga [...] (IP3) 
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Flera respondenter redogör att deras barn umgås nu för tiden med kompisar åtskilliga dagar i 

veckan. Någon annan förälder upplever å andra sidan att dennes barn är mindre social nu. 

Idag umgås barnet med sina vänner ett par gånger i veckan då studierna får mer fokus, 

jämfört mot förut då barnet i fråga träffade sina kompisar på träningar och matcher flera 

dagar i veckan. 

[...] tränade hon fler dar i veckan [...]. de är ju klart att hon träffar ju mindre folk, det blir mer 

att hon är hemma efter skolan [...] men samtidigt har hon fått kontakt kanske med andra typer 

av människor som inte håller på med idrott (IP4) 

Respondenterna upplever att såväl umgängeskrets som den sociala miljön har förändrats hos 

deras barn efter den avslutade elitsatsningen. Från att tidigare ha träffat en given grupp med 

tio- till tjugotal barn flera dagar i veckan på sin fritid för att sedan avbryta den kontinuiteten 

har gjort att kompisgänget inte längre är densamme. Flera nämner att deras barn inte har 

någon kontakt med de från laget längre och att det inte finns någon vilja till det heller. Någon 

nämner att detta beror på osämja och utanförskap inom laget. Några andra menar på att efter 

att ha setts sju dagar i veckan under en längre period kanske det inte är konstigt att barnen 

väljer att umgås med andra idag. 

Nej han umgås ju inte längre med dom från det här laget [...] det var en väldigt intensiv period 

då, han såg bara grabbarna i laget, flera dagar i veckan [...] ja de har nog bara tid för fotbollen 

och min son vill släppa det, han har hittat andra att vara med [...] (IP5) 

Någon förälder nämner att den tidigare umgängeskretsen med målmotiverade lagkamrater 

har bytts ut till en annan med ungdomar utan stadig sysselsättning. Några andra föräldrar 

upplever att den nya vänskapskretsen består främst av klasskompisar och att de gärna 

stannar kvar efter skolans slut alternativt tar sig in till city där de fortsätter att umgås under 

olika former som tidigare inte var möjligt. 

[...] just då handlade det bara om att så fort lektionen var klar så fick vi hämta honom [...] och 

sen iväg och träna. Så var det varje dag för man hann aldrig vara med sina kompisar på nått 

sätt, alla helger så var vi också borta [...] nu har han en helt annan frihet, nu vill han jätte 

gärna vara kvar efter skolan och leka med nån kompis [...] kanske gå på nån av de här 

spelställena, kan gå på bio och bara hänga (IP2) 

Föräldrarna beskriver att den tidigare träffpunkten för deras barn huvudsakligen var 

idrottsarenan. Någon respondent menar på att idrottsplatsen än idag är en knutpunkt för 

dennes barn medan flera andra föräldrar berättar att den sociala miljön idag utgörs av 

hemmet, närområdet och stadskärnan. Det framkommer beskrivningar om att det nya sättet 

att umgås på utesluter i större grad den sport som elitsatsningen förekommit inom. Bland de 

som är yngre har leken fått en större betydelse där hoppa studsmatta, parkour, cykla och 

spela dataspel anges som exempel på hur de socialiserar sig. Någon förälder beskriver att 

dennes barn har kommit ur den isolerade dataspelsvärlden och umgås idag med vänner samt 

med sin partner. Antingen är de i city, festar eller tittar på tv, under senare tid har de även 
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börjat gå på större matcher. En annan uppfattar sitt barns umgänge som lugnt och under 

ordnande former där strosa runt i cityt, ta en fika eller bara umgås är vanligt förekommande. 

Generellt sett upplever flera föräldrar att deras barns sociala miljö har blivit bättre. 

 [...] tidigare träffade han bara fotbollsvännerna och de var väl huvudsakligen i samband med 

träningar, och så matcher [...] idag med en social miljö som utspelar sig mer på hemmaplan 

finns det större möjligheter för att umgås, och allt är så mer friare utan begränsningar [...] mer 

vänner har han fått också (IP5) 

5.3 Psykosocial hälsa efter avslutad elitsatsning 

Samtliga föräldrar uppfattar att deras barn identifierat sig med den sport som satsningen 

förekommit inom. Barnen beskrivs ha uppfattat sig själva som bra fotbolls- alternativt 

ishockeyspelare. Även andra i deras omgivning har sett dem som stjärnor samt ingett dem 

hög status och popularitet. Någon beskriver att för dennes barn var identifieringen märkbar 

på frisyren, klädseln och håltagning i örat bland annat. Det pratades även bara om fotboll, 

sågs bara på fotboll och umgicks bara med barn som utövade sporten. En annan förälder 

upplever att sättet dennes barn identifierade sig på haft en lägre framtoning. 

[...] det pratades hela tiden om den dagen jag blir proffs där och jag ska göra det, och jag tycker 

att det bara är kul å spela fotboll [...] (IP1) 

Flera av föräldrarna menar på att identiteten försvunnit hos deras barn, att de inte längre kan 

identifiera sig med sporten eller som idrottsutövare. Någon nämner även att efter avslutad 

satsning försvann en del av populariteten kring barnet i fråga och ansågs då vara någon som 

inte klarade av att delta i laget av andra barn, vilket ledde till en frustration men även 

dispyter i klassrummet. 

I slutet av satsningarna och efter uppbrott från lagen berättar samtliga föräldrar att deras 

barn mått psykiskt dåligt. Det handlar om att barnen känt sig slutkörda och som några även 

beskriver, deprimerade. Någon beskriver att medan satsningen fortfarande pågick fick barnet 

för sig att det behövdes bantas då denne uppfattade sig själv som tjock, trots flertalet 

träningar i veckorna och riktlinjer gällande kosten. En uppfattar att sitt barn blivit knäckt av 

att inte kunna fullfölja sin dröm på grund av ett skadeläge. Den tuffa perioden har kantats 

med stressreaktioner följt av svårigheter att svälja och panikångestattacker i omgångar. 

Någon annan menar på att dennes barn blev personlighetsförändrad, hamnade i en gråzon 

och hittade inte sig själv, men upplevs nu vara tillbaka till sitt vanliga jag. 

[...] han kom ut i nån jäkla periferi där han inte hitta sig själv, han visste inte riktigt vem han 

va tror jag, alltså personlighetsförändrad på nå vis men nu är han tillbaks till sitt gamla sätt 

(IP3) 
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Några berättar att deras barns frustration, som uppkom i samband med elitsatsningen, gått 

ut över skolan. Oroligheter, tjafs och en vägran om att lyssna är idag inte längre 

förekommande beteenden hos dessa barn. Med andra miljöer och lägre krav upplevs de som 

gladare och som att de kommit till ro. 

[...] ett tag så var han ju bara orolig på lektionerna då när han var med i akademilaget, kunde 

inte sitta still och bara tjafsa i klassen och lyssna inte på vad fröken sa och såna här saker, men 

nu har han kommit till ro [...] han tar sig tid åt läxorna och har kul i skola, nu älskar han att gå 

till skolan det är det bästa han vet helt plötsligt, det sista det här året (IP2) 

Både självförtroendet och självkänslan framstår som bättre hos samtliga barn efter en svår 

period. Föräldrarna uppfattar dem generellt som gladare och starkare i sig själva. 

[...] han upplevs som gladare idag [...] tidigare var han så här introvert och osäker av sig efter 

den där elitsatsningen, men ja det är annorlunda nu [...] han har blommat ut [...] (IP5) 

Några upplever att deras barn alltid haft bra tillit till sin egen förmåga och haft en stark 

självkänsla, men i samband med slutet av den elitsatsande perioden uppstod en svacka och 

en känsla av värdelöshet infann sig. Några andra berättar om deras barn som i slutet var 

rädda att göra fel på planen och att detta hämmade deras spel. Detta beskrivs bland annat 

bero på utskällningar vid förluster, men även att tränarna inte ville delta på lagfotot vid dessa 

tillfällen. Från att tidigare varit en bra dribblare till att inte våga ta emot bollen eller från att 

vara duktig på straffar till en vilja att avstå från att lägga dem är exempel som förekommer. 

Jag kan se det på fotbollen att han inte vågade göra saker som han gjorde när han började 

spela fotboll, han var en dribbler han hade glimten i ögat och han körde på och garvade [...] det 

vågade han inte göra senaste, sista ett och ett halvt åren så var han livrädd för att göra fel. I 

helgen så har jag aldrig sett honom dribbla så mycket så som han gjorde [...] så att det är på 

väg upp, han får en klapp på axeln han får höra att han är duktig [...] han är i mycket bättre 

självförtroende nu men det har ju som sagt svajat lite innan (IP1) 

En av dessa föräldrar berättar vidare att när dennes barn gick över till ett annat lag med 

något lägre krav vågar sonen ta för sig på planen igen. Självkänslan uppfattas som god men 

något bristfällig då barnet väljer att avstå från saker i vardagen som denne inte anser sig vara 

bra på. Den andre menar på att det förut fanns en rädsla om att få skäll så fort ett tonläge 

ändrades men upplevs nu vara tryggare i sig själv och törs säga ifrån. Någon annan beskriver 

en identitetskris som påverkat såväl barnets självförtroende som självkänsla och som bidragit 

till ett försök att hitta sig själv. Dessa faktorer upplevs som bättre då det idag finns en vilja 

om att utforska världen samtidigt som det finns en positiv tro om den egna förmågan 

avseende att organisera, planera och studera. 

 [...] att hon fått utforska vem hon är [...] när hon inte spelar fotboll då och se vilka personer 

hon trivs med och vill umgås med, hon kanske fått lära känna sig själv lite bättre och fått bättre 

självkänsla genom att hitta sig själv, blivit tvungen att göra det (IP4) 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med att kritisera, lyfta och motivera de val och tillvägagångssätt som 

tillämpats vid genomförandet av studien. Därefter diskuteras resultatet som vägs upp och 

ställs mot vetenskapliga referenser samt teoretiska aspekter. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Valet av vilken metod som skulle tillämpas grundades på den angivna forskningsfrågan. Då 

studien syftade till att undersöka föräldrars uppfattningar om deras barns tillvaro efter 

avslutad elitsatsning ansågs den kvalitativa metoden vara av relevans. Med en strävan efter 

fylliga svar av beskrivande karaktär upplevdes den kvantitativa metoden inte tillämpbar då 

den enligt Bryman (2011) ger kvantifierbar data där statiska hypotesprövningar är möjliga. 

Om det hade funnits en strävan om att påvisa exempelvis hur stor andel som uppfattar sitt 

barns självkänsla som bättre alternativt sämre efter en avslutad elitsatsning eller vilka 

statistiska samband som förekommer mellan en avslutad elitsatsning och inställning till 

fysisk aktivitet hade syftet haft en annan innebörd. En innebörd där det finns en eftersträvan 

om att påvisa signifikanta korrelationer och där det inte finns utrymme eller intresse för ord 

om den subjektiva upplevelsen. Eftersom det fanns en önskan om djupare förståelse av den 

sociala verkligheten, om individens tillvaro efter avslutad elitsatsning, ansågs den valda 

metoden som lämplig. 

6.1.2 Diskussion om urval 

Med fem gjorda intervjuer uppnåddes de riktlinjer som fanns för studien, dock finns det en 

medvetenhet om att enbart fem intervjuer kan ge ett resultat vars mättnad kan ifrågasättas. 

För att uppnå en mättnad ska likartade svar erhållas från respondenterna och vid ytterligare 

datainsamling ska inte någon ny kunskap vara förekommande (Bryman, 2011). Även om 

somliga frågor fick likartade svar från majoriteten respondenter bör resultatet betraktas med 

viss reservation. Med det målinriktade urvalet eftersöktes personer av relevans för studiens 

syfte och det kan hända att de personer som besitter starkare erfarenheter än andra är de 

som i större utsträckning vill framföra sina tankar och upplevelser. Det hade därmed varit 

önskvärt med en större urvalsgrupp där respondenter kunde ha selekterats slumpmässigt för 

att på så vis möjliggöra för ett mer representativt urval, där alla har lika stor chans till 

deltagande. Därför är det av vikt att vara medveten om att det även kan förekomma andra 

upplevelser. Å andra sidan fanns samma möjlighet för alla att anmäla intresse för ett 

deltagande och därmed finns det ändå en tänkbarhet att urvalet är någorlunda 

representativt. 

En bakomliggande faktor till det låga deltagarantalet kan möjligtvis härledas till ämnet i sig 

och en svår målgrupp att nå ut till. Efter ett försök att nå respondenter via idrottsklubbar, där 
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responsen var låg, fick taktiken ändras. Det är svårt att ge ett svar om vad den låga responsen 

berodde på men det kan tänkas grundas på en rädsla om att få sin verksamhet kritiserad, att 

studien berör ett ämne där mycket känslor är inblandande och att det inte finns någon 

vetskap om vart spelarna tar vägen. En lärdom som erhållits är sociala mediers styrka där 

diverse forum kan påträffas och som innefattas av individer som besitter gemensamma 

intressen. Via dessa forum, som i detta fall utgjorts av två facebookgrupper, har människor 

varit hjälpsamma genom att dela det publicerade inlägget för sina vänner och via dessa 

grupper har förfrågan om respondenter nått ut till ett bredare urval än vad det var tänkt från 

första början. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Inom den kvalitativa intervjun beskrivs det vara fördelaktigt om det förekommer möjligheter 

för deltagaren att påverka samtalets riktningar och på så vis får forskaren en uppfattning om 

vad respondenten tycker är betydelsefullt att nämna (Bryman, 2011). Med ostrukturerade 

intervjuer hade en större frihet förekommit hos respondenten att tala fritt om studiens ämne, 

dock föredrogs den semistrukturerade intervjun med en utformad intervjuguide då den enligt 

Bryman (2011) möjliggör för en jämförelse svaren emellan och för att forskningsfrågan blir 

besvarad. 

Från början fanns det en tanke om att intervjuerna skulle ske via personliga möten men på 

grund av längre tidsåtgång gällande att få ihop respondenter kom telefonintervjuer att bli av 

relevans. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är samspelet mellan respondenten och 

forskaren av betydelse för att inge en trivsam och bekväm känsla. Detta kan ha försvårats 

något vid intervjuerna som genomfördes via telefon då respondenten dels inte såg vem denne 

talade med och dels var det svårt att veta vem som skulle tala efter en paus av tystnad, vid 

något tillfälle resulterade detta i en osäkerhet hos båda parterna. Vid några tillfällen talade 

även respondenten och forskaren i mun på varandra vilket skulle kunna ha undvikits vid 

personligt möte där kroppsspråk och läpprörelser kan avläsas. Likt vad Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver utesluter denna intervjumetod tillgången till information som kan 

framstäda via gester eller andra kroppsliga uttryck. En fördel som Bryman (2011) nämner 

med telefonintervjuer är att avsaknaden av fysisk närhet kan bidra till mer ingående svar av 

känslig karaktär. Vid jämförelse av telefonintervjuerna och intervjun som genomfördes vid 

ett personligt möte upplevdes ingen större skillnad förekomma mellan de inkomna svaren, 

såväl tidsåtgång som djup i beskrivningar skiljde sig minimalt. 

6.1.4 Diskussion om analys 

När analysen skulle genomföras tillämpades en manifest innehållsanalys som beskrivs enligt 

Graneheim och Lundman (2003) innebär att analysen utgår från det framträdande likväl 

synliga innehållet i det insamlade materialet. Ett alternativ istället för manifestet är den 

latenta innehållsanalysen. Inom det latenta perspektivet finns möjligheten för tolkning för att 

urskilja underliggande meningar i resultatet (Graneheim & Lundman, 2003). Med en latent 

analys hade möjligen resultatet nått andra nivåer av förståelse om fenomenet men då det 

fanns en strävan om att belysa respondenternas utsagor och behålla en objektivitet hos 
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forskaren upplevdes ett manifest vara passande. Den manifesta analysen tillämpades även av 

den anledning för att undvika att missförstånd skulle uppstå vid bearbetningen av det 

inkomna resultatet och likt vad Holloway och Wheeler (2003) nämner finns risken för 

feltolkningar under analysskedet om forskaren är oerfaren. Även om ett manifest tillämpats 

och med en innehållsanalys som innebär nära arbete med det som ursprungligen sagts under 

intervjuerna finns fortfarande risken för att några feltolkningar inträffat. Vid 

transkriberingsskedet kan felhörningar ha förekommit men detta har motarbetas genom 

noggrannhet och flertalet lyssningar av det bandande materialet. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Även om kvalitetssäkringar har förkommit och flera aspekter tagits i beaktande finns det 

faktorer som kan ha bidragit till något försvagad kvalitet i studien. Den främsta faktorn är att 

det förefanns en viss oerfarenhet av kvalitativa studier och intervjuer som hör där till. För att 

bemöta denna svaghet har såväl metodval som utformning av studien grundats på forskning 

och kunskap. Även om intervjuguiden granskades innan användning kan sättet att formulera 

meningar på bidra till olika förståelse. Likt vad Kvale och Brinkmann (2014) nämner kan den 

som intervjuar använda sig av ord som missuppfattas av respondenten och därmed ger ett 

annat svar än det som efterfrågats. Detta upplevdes vid något enstaka tillfälle men genom att 

ställa frågan igen på annat sätt inkom ett representativt svar. 

Angående trovärdighet nämner Hollway och Wheeler (2010) att respondenterna ska kunna 

känna igen sig i det resultat som presenteras. En kvalitetssäkring avseende detta gjordes 

genom en manifets innehållsanalys där enbart det som framkommit under intervjuerna 

presenterades. Ytterligare en kvalitetssäkring kunde ha varit att sammanfatta det inkomna 

materialet i samband med transkriberingen och skicka det till respondenterna för att 

säkerställa att det inte skett någon missuppfattning eller att något av vikt förbisetts. Denna 

form av kvalitetssäkring beskrivs enligt Bryman (2011) vara förekommande inom kvalitativa 

undersökningar för att försäkra om en överensstämmelse mellan resultatet och 

respondenternas uppfattningar. På grund av den snäva tidsramen för studien var detta inte 

möjligt, men det finns en vetskap om att kvalitetssäkringen kunde ha stärkt studien 

ytterligare. 

6.1.6 Diskussion om forskningsetiska ställningstaganden 

I den här studien har föräldrars uppfattningar undersökts gällande barns beteenden och 

erfarenheter. Att föräldrar valdes som urval istället för den målgrupp som undersökningen 

egentligen baseras på grundas på ett etiskt dilemma. Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör 

individer under 15 år ha målsmans tillåtelse för att få delta i en undersökning. För att 

undvika tidstillägg då medgivanden måste samlas in och för att undvika missförstånd, om en 

tillåtelse givits eller inte, blev föräldrar de som intervjuades. Det finns även en förståelse om 

att ämnet för studien, som berör konsekvenser av tidig elitsatsning, kan uppfattas som 

känsligt och att det förekommer tabu men även rädsla att tala om erfarenheterna. På grund 

av detta har det värnats extra om konfidentialitetskravet, genom att förlägga arbetet med 

studien på avskilda platser, använda kodord istället för namn och att ständigt se till att 
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materialet är i tryggt förvar. Det har också lags extra mycket vikt vid att betona det frivilliga 

deltagandet, rätten att avbryta när så önskats samt att tydligt beskriva vad studien ska 

användas till. Om inte grundlig information getts om studiens intention eller om inte 

nyttjandekravet belysts hade möjligen fler tagit avstånd till studien i och med att studien har 

ett så pass känsligt ämne.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om livsstil efter avslutad elitsatsning 

Från att tidigare ha utövat fysisk aktivitet enligt de rekommendationer som förekommer för 

vuxna som avancerat i aktivitetspyramiden är det idag tveksamt om barnen som 

representerar resultatet i den här studien ens uppnår rekommendationen om 60 minuter 

daglig rörelse som påträffas för deras åldersgrupp. I det presenterande resultatet 

framkommer det att enbart ett barn bibehållit en livsstil med regelbundna motionsvanor 

efter den avslutade elitsatsningen. De andra har slutat helt och har inga planer på att 

återvända till den organiserade idrotten. 

I teorin om självbestämmande framhålls det att såväl val som företeelser kan påverkas av den 

motivation som individen i fråga besitter (Raingrauber, 2014). I resultatet för denna studie 

förekommer uppfattningar om att det saknas intresse och eget driv till att träna. Med andra 

ord saknas den inre motivationen, som enligt Raingrauber (2014) är av betydelse för att en 

individ ska ta sig an diverse utmaningar och situationer. Frågan är vilka motivationsfaktorer 

som fattas då dessa barn har lämnat idrottsrörelsen och istället övergått till en annan livsstil. 

Samhörighet? Kompetens? Ett övertag av yttre krav? Möjligheten att kunna relatera sig till 

andra i ett lag kan tänkas vara möjligt då dessa personer delar samma drömmar och är där av 

samma anledning. Att tolka från den här studiens resultat kan känslan av att inte kunna 

bemästra sin omgivning, bristfällig positiv respons på ens prestationer och begränsade 

möjligheter till autonomi tänkas vara det som fallerat. En faktor som uppges saknas är glädje. 

Glädje som är en betydelsefull bidragande faktor till ett deltagande (Allender m.fl., 2006) och 

som i detta fall fattas när idrotten kommer på tal. För höga krav och en miljö som upplevs 

hård har satt stopp för flera av barnens glädje till idrottandet. I idrottens idéprogram 

(Riksidrottsförbundet, 2009) framstår barnidrotten som lekfull fram till 12 års ålder. Även 

om det finns stora drömmar hos såväl barn som vuxna kanske idéprogrammet vore lämpligt 

att ta i beaktande. Att minska kraven en aning och få utlopp för glädje hos fler barn kan vara 

ett vinnande koncept för alla. Långvariga motionsvanor, bättre stämning inom laget, samt 

vilja och motivation till att utvecklas.  

Frågan om en fysisk aktiv livsstil är inte enbart den enskilda individens ansvar då 

bestämningsfaktorerna för hälsa påverkas och influeras av omgivningen, samhällsstrukturen 

samt politiken (Faskunger, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2016). Med en samhällsutveckling 

som begränsar möjligheterna till vardagsmotion och spontanidrottande är frågan var barnen 

kan återskapa motionsvanor som fortlöper under livets gång, vilket Regeringen (Prop. 

1998/99:107) anser vara av vikt för en god folkhälsa. I resultatet för den här studien 
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framkommer det att de som inte finns inom idrottsvärlden längre har en friare livsstil idag 

där en spontanitet samt lekfullhet har infunnit sig hos flera av barnen. De har idag 

närområdet och stadskärnan som arena där de socialiserar, leker och är aktiva. De är inte 

längre en del av idrottsrörelsen som benämns vara betydande för folkhälsan, därmed behöver 

de ett samhälle som stödjer motion på annat vis. Cykelbanor, parker och platser där 

spontanidrotten samt andra aktiviteter får möjlighet att ta form är behövligt för dessa barn 

som inte vill vara delaktiga i den organiserade idrotten. 

6.2.2 Diskussion om sociala sammanhang efter avslutad elitsatsning 

I studiens resultat framkommer det att barnen som tidigare varit en del av den tidiga 

elitsatsningen uppfattas generellt som mer sociala idag. Flera väljer att avsätta stor del av sin 

fritid till att umgås med vänner, vilket tidigare inte ansågs vara möjligt. Wiersma (2000) 

menar på att idrotten är bra av den anledning då den understödjer utveckling av sociala 

färdigheter som samarbete och socialt bemötande. En risk är däremot att när för mycket tid 

avsetts för träning begränsas en social tillväxt (Wiersma, 2000). Detta kan sättas i relation 

till vad som framkommer i resultatet för den här studien, att en lekfylld uppväxt och sociala 

möjligheter har hämmats under den elitsatsande perioden. Att den tidiga elitsatsningen tagit 

upp fritiden under uppväxtåren vilket bidragit till att en period av lekfullhet uteblivit väcker 

tankar om denna form av idrott är främjande av barns sociala utveckling. Med en lekfullhet 

får barnen utlopp för sina känslor, lär sig bemöta samt bemästra olika situationer och lära sig 

samspela med andra barn och vuxna. Detta styrks med vad Lillemyr (2002) beskriver, att 

genom lek lär barnet sig sociala regler och normer. I den här studiens resultat framkommer 

det att idrotten har bidragit till en viss lärdom om sociala företeelser och som någon förälder 

nämnde har barnen lärt sig att leva i grupp. Dock förekommer en undran om integration med 

övriga samhället och andra individer understöds. Vistelse i andra sociala miljöer och 

möjligheten att träffa andra kan ge fördelar som att lära känna sig själv bättre. Harris (1995) 

förtydligar att det är bra om barnen får ta del av flera miljöer för att lära sig och utveckla 

anpassningsbara mekanismer, där lärdomar från en kontext kan komma att användas i en 

annan. 

Enligt Harris (1995) är det inte hemmiljön utan den allmänna miljön som lämnar bestående 

intryck på barnets personlighet. Idrottsmiljön har i detta fall bidragit till en mognad och en 

viss självständighet, men även lämnat avtryck som bidragit till att barn blivit tillbakadragna. 

Utanför idrottsvärlden upplevs de ha hittat tillbaka till sig själva men det finns inget intresse 

av att återuppta kontakten med tidigare lagkamrater. Som någon förälder nämnde är det en 

tidigare osämja som ligger till grund för det. 

6.2.3 Diskussion om psykosocial hälsa efter avslutad elitsatsning 

I det resultat som presenterades för denna studie menade föräldrarna att deras barn 

identifierat sig med sporten, några mer och någon mindre. I överensstämmelse med vad 

Hultgren (2008) nämner blir identifikationen en del av personen, dess beteendemönster och 

hur denne väljer att leva sitt liv. Sett till det erhållna resultatet från datainsamlingen kan 

identifikationen även kopplas samman med välmående. Likt vad Haslam m.fl. (2009) 
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berättar möjliggör den gemensamma identiteten för socialt stöd, vid känslomässiga och 

intellektuella situationer. Vidare framkom det från föräldrarna vid intervjuerna att känslan 

av samhörighet och upplevelsen av acceptans från omgivningen var faktorer som inverkade 

på välbefinnandet. Den starka identifikationen är dock även en känd riskfaktor för den 

psykiska hälsan (Åkesson och Kenttä, 2015). I det inkomna resultatet nämner föräldrarna att 

deras barns liv tidigare kretsat kring idrotten och när barnen inte längre var en del av 

elitsatsningen hamnade flera i en situation där identiteten försvann. Som någon förälder 

nämnde var barnet i fråga tvungen att utforska och hitta sig själv på nytt. Någon annan 

framhävde att en identitetskris resulterade i en personlighetsförändring. 

Sett till resultatet för den här studien kantades slutet av respondenternas barns elitsatsningar 

av psykisk ohälsa. De var slutkörda och deprimerade. Enligt Åkesson och Kenttä (2015) är 

depression, ångest och stressrelaterad ohälsa förekommande bland 30 procent av svenska 

idrottare på elitnivå. Med denna vetskap torde det finnas ett intresse av att ändra den 

rådande utvecklingen, där allt yngre barn blir en del av elitsatsningen. Är de redo för 

utmaningen som är framför dem? Har de förmågan att bemästra situationen? 

Ett problem som beskrivs inom idrotten är att flera slutar innan individuell toppnivå är nådd 

(Fahlström m.fl., 2015). För att hindra detta är ett förslag att göra idrottsmiljön mindre 

påfrestande genom att sänka prestationskraven och arbeta för ett mildare klimat, vilka även 

är faktorer som nämnts i resultatet för den här studien. För en djupare förståelse kan detta 

sättas i relation till arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) kan 

såväl arbetsmiljön som välmående bland anställda påverkas av bland annat det sociala stödet 

och de krav som finns. Med ett gott socialt stöd gynnas den individuella utvecklingen 

samtidigt som det sociala stödet kan möjliggöra för personen att bemöta samt behärska olika 

uppgifter. Istället för att ställa för höga krav, som kan bidra till upplevelser om att uppgiften 

är för påfrestande och svår, är rimliga krav att föredra. Poängen är att ingen arbetsgivare 

vinner i längden på bristfälligt socialt stöd och för höga krav då risken finns att de anställda 

drabbas av psykosocial ohälsa och får en försämrad prestationsnivå. Sett till idrotten kan 

även detta vara en bidragande faktor till att många slutar. 

I resultatet för den här studien framkommer det även att självförtroendet och självkänslan 

har påverkats av den tidiga elitsatsningen. Några av barnen vågade inte ta för sig på planen i 

slutet av sin satsning på grund av rädslan att göra fel. En tilltro till den egna förmågan fanns 

inte längre. Bandura (1977) menar på att tilltron baseras på tidigare erfarenheter, men även 

misslyckanden. Detta kan kopplas till vad någon av föräldrarna nämnde under en intervju, 

att när laget förlorade fick de utskällning och att tränarna inte ville ställa upp på lagfotot 

efteråt. Erfarenheterna av förluster kan vara en möjlig bidragande faktor till att självtilliten 

försämrades och att några av barnen till slut valde att sluta. Den bristfälliga självtilliten och 

en frånvaro av motivation för idrotten har gjort att några av barnen inte vill tillbaka till 

idrottsmiljön. Självtilliten inom andra miljöer har däremot blivit bättre med tiden. 

Likt vad Hultgren (2008) nämner är självtilliten hos barn och ungdomar den starkaste 

sambandsfaktorn till att bibehålla långsiktiska motionsvanor. I relation till detta och till 

vetskapen om att tilltron till den egna förmågan är av betydelse för att en person ska ta sig an 
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olika situationer samt utmaningar kan det anses vara av vikt att värna om självtilliten hos 

barn och unga. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att tillvaron har förändrats hos samtliga barn 

efter avslutad elitsatsning. Den fysiskt aktiva livsstilen har i stort bytts ut mot en vardag 

inkluderat av vänner och fokus på studier alternativt jobb. Livsstilen uppfattas som friare och 

en spontanitet samt lekfullhet har infunnit sig hos flera av barnen. Det upplevs idag finnas 

mer tid till att umgås med vänner då den sociala miljön inte längre utgörs av idrottsarenan. 

Samtliga har bytt umgängeskrets då de inte längre finns inom samma sammanhang och det 

inte finns någon vilja att vidmakthålla tidigare kontakter. Avseende den psykosociala hälsan 

har samtliga barn upplevt psykisk ohälsa i samband med slutet av elitsatsningen. Känslor 

som depression och frustration har kommit på tal och identiteten har gått förlorad. En svacka 

gällande självförtroende och självkänsla har även beskrivits i olika termer av föräldrarna. 

Efter en svår period uppfattas alla barn må någorlunda bra idag. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Då denna studie innefattade ett lågt deltagarantal kan det vara av intresse att replikera 

studien med fler intervjuer för att på så vis säkerställa en mättnad. Ytterligare ett förslag på 

vidare forskning är att istället för en kvalitativ studie utföra en med kvantitativ metod. En 

kvantitativ studie kan möjliggöra för en mer generell överblick avseende hur stor andel som 

upplever tillvaron på ett visst sätt efter den avslutade elitsatsningen och om det finns några 

sambandsvariabler mellan tidig elitsatsning och psykisk ohälsa som exempel. Dessa förslagna 

studier kan komma att vara av vikt för att påverka den utveckling som förekommer inom 

elitidrotten. 
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BILAGA A; MISSIVBREV  
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 

Presentera mig själv, min studie och kort om dagens intervju samt teman. Klargör ännu en 

gång för de etiska aspekterna som tas i beaktande. 

Fråga om ett godkännande för inspelning. 

Fråga om det finns några funderingar innan intervjun startar.  

Sätt igång ljudinspelningen och börja intervjun. 

 

Bakgrund 

- Hur gammal var ditt barn när h*n började i ett elitsatsande lag? 

- I vilken utsträckning förekom satsningen? 

 - Hur ofta tränade de?   

 - Vilken grad av intensitet var träningarna? 

- Hur länge var ditt barn aktiv inom elitsatsningen? 

- Vad var anledningen till att ditt barn slutade med elitsatsningen? 

- Kan du berätta lite kort om din tankar om elitsatsningen? 

 

Livsstil 

- Hur skulle du beskriva ditt barns vardag och fritid?  

 - Förekommer det några skillnader jämfört mot tiden vid elitsatsningen? 

- Vad skulle du beskriva som meningsskapande för ditt barn idag? 

 - Vilket är ditt barns främsta intresse? 

- Hur uppfattar du ditt barns inställning till fysisk aktivitet? 

 

Sociala sammanhang 

- Upplever du att ditt barn är mer, mindre eller lika social som under den elitsatsande 

perioden? 

 - Träffar ditt barn kompisar mer, mindre eller lika ofta som tidigare? 

 - Hur agerar ditt barn i sociala sammanhang? Förekommer det någon skillnad? 
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- Är ditt barns umgängeskrets densamma eller har den förändrats? 

 - Om den har förändrats, på vilket sätt? 

 - Hur skulle du beskriva umgängeskretsen? Stor/några enstaka vänner? 

 

- Hur skulle du beskriva ditt barns sociala miljö? 

 - I vilken utsträckning träffar h*n sina vänner? 

 - Vart träffar h*n sina kompisar?  

 - Har du några uppfattningar om vad de gör tillsammans? 

 

 

Psykosocial hälsa 

- Hur uppfattar du att ditt barns självförtroende är nu jämfört med tiden under 

elitsatsningen? 

 - I vilken utsträckning uppfattar du att ditt barn tror på sig själv i olika miljöer? På fritiden/i 

   skolan/hemma? 

 - Att h*n vet att h*n är bra på det h*n gör? 

- Hur skulle du beskriva ditt barns självkänsla? 

 - Hur uppfattar du att ditt barn kan se sina egna, såväl starka som svaga, sidor? 

 - Upplevs självkänslan som förut eller har det förekommit förändringar? 

- Har ditt barn identifierat sig med sporten och i så fall på vilket sätt? 

 - Hur uppfattar du ditt barns identifiering idag? 

 

 

Nu har jag inga fler frågor, finns det något som du skulle vilja tillägga?  

Tack för att du ville delta i en intervjun!  

Stäng av ljudinspelningen.  
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