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Abstrakt 
 

Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en 

snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar 

förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest 

kända idrottsevenemangen inom triathlon. En tävling med hög status lockar fler 

deltagare och ett genomförande ger triathleten högre status. Det är åtråvärt att delta både 

som elitsatsande triathlet och motionär. Studiens syfte var att undersöka 

Ironmantriathleters uppfattningar om sig själva och andra utövare av triathlon, samt 

vilka motiv som finns till att utöva triathlon. Metoden som användes var 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet var målstyrt och inkluderade åtta informanter som 

samtliga är Ironmantriathleter med olika erfarenheter. Det var en jämn könsfördelning 

på informanterna. Resultatet visade på att samtidigt som det råder stor gemenskap och 

tillhörighet inom triathlonsfären så råder subkultur inom klubbarna och hierarkisk 

rangordning utifrån erfarenhet, prestation men även vilka tävlingar som genomförts. 

Vidare kan triathlon ses som ett identitetsskapande och stärkande av det egna jaget. 

Som motivationsfaktorer framkom hälsovinster, utmaning att testa sina gränser och 

målbilden av Kalmar Ironman till publikens jubel.  

Slutsats: Triathlon kan ses som en hälsofrämjande livvstil och identitetsskapande idrott 

som innefattas av både gemenskap och subkulturer med hierarkisk rangordning. 
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1 Inledning 
Triathlon är en uthållighetsidrott som handlar om att utföra tre olika discipliner i en 

följd, simma, cykla och springa. Idrotten har vuxit och haft en snabb utvecklingskurva 

sedan år 2000, då den gjorde debut som OS-gren i Sydney i Australien (International 

Triathlon Union, 2018; Svenska triathlonförbundet, 2012). Variationen och den 

allsidiga träningen kan vara en anledning till att triathlon har ökat i popularitet både hos 

elit, tävlingsidrottare och motionärer i varierade åldrar. Tävlingarna kan variera i längd 

och varaktighet, där vissa tävlingar tar under timmen att utföra och andra upp till 16 

timmar (International Triathlon Union, 2018; Svenska triathlonförbundet, 2012; 

Dickson, 2014). 

På 2000-talets första del har intresset för idrott i samband med en ökad hälsotrend 

bidragit till att idrottsevenemangen har ökat i Kalmar. Sedan starten 2012 har 

triathlontävlingen Ironman Kalmar kommit att bli en av de mest populära tävlingarna 

både sett till antalet deltagare men även utifrån publikstorlek (Kalmar.com; 

Ironman.com).  

I artikel i Barometern – OT (2017) går att läsa hur publiken hyllar atleterna som deltar i 

Ironman Kalmar som hjältar. Inte minst de som tar sig i mål under sista timmen mellan 

kl. 22 och 23 som också kallas Heroes Hour, hjältarnas timme. I och med att Ironman 

har kommit att bli ett stort event är det inte svårt att se hur individer drar kopplingen 

mellan triathlon och Ironman Men hur ser triathleterna på sig själva? Delar triathleterna 

samma uppfattning som publiken, eller har de en annan bild av sig själva? Vad är det 

som driver Ironmandeltagarna att utsätta sig för det extrema fysiska kraftprov som 

tävlingen innebär? 

Författarens egna intresse för idrotten triathlon, samt intresset för hur uppfattningar 

skapas ligger till grund för den här studien.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka Ironmantriathleters uppfattningar om sig själva och 

andra utövare av triathlon, samt vilka motiv som finns till utövandet av idrotten. 

För att finna djupare förståelse kommer följande frågeställningar att användas: 

- Hur uppfattar Irontriathleter sig själva i sitt utövande av triathlon? 

- Finns det någon subkultur eller hierarkisk ordning inom triathlon? 

- Upplever triathleterna att triathlon är en individ – eller teamidrott? 

- Vilka motivationsfaktorer finns till att utöva triathlon.  
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3 Bakgrund och tidigare forskning  
Följande kapitel redogör för idrotten triathlon, olika distanser som ingår i triathlon samt 

förklaringar av begrepp som förknippas med triathlon för att ge en tydligare bild av 

idrotten. En del av begreppen kommer även användas i den löpande texten, varpå det då 

blir lättare som läsare att skapa sig ett sammanhang. Här redogörs även för en historisk 

bakgrund för Ironmankonceptet som den här studien kommer att rikta sig mot när det 

gäller urvalet av informanter. Vidare kommer även tidigare forskning på tal i det här 

kapitlet. 

 

3.1 Triathlon 

Triathlon är en uthållighetsidrott i en krävande kombination av tre moment; simning, 

cykling och löpning som utförs i nämnd ordning, direkt efter varandra. (Svenska 

triathlonförbundet, 2012; Dickson, 2014).  

Distanser i triathlon: 

- Sprintdistans 750 m simning, 2 mil cykling, 5km löpning (sträckan på simningen 

kan variera mellan motions och tävlingsklass). 

- Olympisk – 1, 5 km simning, 40 km cykling, l0 km löpning. 

- Medeldistans/Halv Ironman 1, 9 km simning, 90 km cykling, 21,1 km löpning. 

- Fulldistans /Ironman 3, 8 km simning, 180 km cykling, 42,2 km löpning. 

(Svenska triathlonförbundet, 2012; Dickson, 2014). 

 

3.2 Begrepp som används i samband med triathlon 

Här förklaras ord som används i samband med träning och tävling i triathlonsfären och 

som anses vara relevanta för att förstå delar i studiens innehåll: 

Att träna frekvent som en triathlet innebär att individen tränar regelbundet på alla tre 

diciplinerna men även så kallade brickpass, vilket innebär att när triathleter tränar inför 

tävlingar, lägger de även upp tävlingslika pass där alla tre momenten ingår vid ett och 

samma tillfälle. I dessa pass ingår även träning på att vara snabb i transition-area, vilket 

innebär att växlingarna mellan de olika momenten ska utföras så snabbt som möjligt i 

ett specifikt växlingsområde. Bytet mellan simning och cykling brukar kallas T1, och 

bytet mellan cykling och löpning T2. Många triathleter använder en speciell tempocykel 

som är mer aerodynamisk i ramen än en vanlig racercykel som vanligtvis används vid 
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landsvägscykling, vilket gör att vindmotståndet minskar. De har även ett speciellt styre 

med tempopinnar med elväxlar som underlättar för att få i rätt växel snabbt. På 

tempopinnarna vilar atleten med armarna, vilket bidrar till en annorlunda sittställning 

och mer hopkrupen kropp, som även det är gynnsamt mot vindmotstånd, samt för att 

kunna generera så mycket kraft ner i pedalerna som möjligt när de cyklar (Svenska 

triathlonförbundet, 2012; Dickson, 2014). 

 

3.3 Historiskt perspektiv av Ironmankonceptet 

Den första tävlingen kallad Ironman1 arrangerades på Hawaii 1978 med endast 14 

deltagare. Det hela började som en vadslagning om vem som var den mest ultimata,  

komplette och uthålligaste idrottaren av en cyklist, en simmare och en löpare. Efter det 

har idrotten vuxit sig stor över hela världen och Ironmantävlingen har kommit att bli 

den mest kända triathlontävlingen med totalt 41 fulldistanser och över 100 halvdistanser 

fördelat över 24 länder (Barometern-OT, 2017; Svenska triathlonförbundet, 2012; 

Västerås triathlon, u.å). 

Den första triathlontävlingen i Sverige arrangerades 1983, och år 2018 finns det 250 

triathlonföreningar i landet. Triathlon gjorde debut som idrottsgren i OS i Sydney som 

ovan nämnts år 2000 (Svenska triathlonförbundet, 2012). År 1994 var första gången 

som Järnmannen2, som fulldistans gick av stapeln i Kalmar och som tidigare nämnts 

övergick till Ironman år 2012. År 2017 inleddes även en halvdistans inom 

Ironmankonceptet i Jönköping för första gången – Ironman Jönköping 70.3 som ännu en 

följd av populariteten och det stora intresset för triathlon och Ironmantävlingarna 

(Barometern -OT.com; Jnytt.se; Kalmar.com; Svenska triathlonförbundet, 2012). 

 

3.4 Tidigare forskning 

Forskningsfältet inom triathlon, där mätningar görs i exempelvis hur ålder och kön 

påverkar prestationer, skadeprevention inom idrotten, eller genusskillnader är mer 

omfattande än det forskningsfältet som riktar in sig på individers uppfattningar i olika 

sammanhang. Nedan redogörs för exempel på tidigare studier som är relevanta i 

sammanhanget. 

                                                 
1 Ironman är en fulldistans triathlon som sanktioneras av det privata företaget World Triathlon 

Corporation (WTC) som äger rättigheterna till namnet. 
2 Järnmannen är den svenska varianten av en fulldistans triathlon. Endast tävlingar som sanktioneras av 

WTC får använda namnet Ironman. 
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Triathlon och livspussel  

I Andreasson och Danielssons (2016) artikel om elitmotionärers vardag nämner de att 

det kan vara svårt att få ihop livspusslet med familjeliv och extremidrott som Ironman 

räknas till. I den studien framkommer att det är vanligt att någon av parterna får backa 

och att båda parterna sällan elitsatsar samtidigt. Ofta formas elitmotionärens vardag på 

bekostnad av anhöriga som sambo eller far och morföräldrar som får ställa upp och 

rodda för att familj och livspusslet ska gå ihop med triathletens träning och satsning på 

sin idrott. Flera av informanterna i Andreasson och Danielssons studie ger exempel på 

ett genusmönster som kan ge skilda konsekvenser för kvinnor och män vid satsning på 

idrotten om det kolliderar med familjelivet. Vidare nämner Andreasson och Danielsson 

(2016) att lyckas med triathlon och satsa på Ironman handlar mer om en livsstil, ett sätt 

att leva och omvärdera vardagliga saker som kan göra det svårt att få ihop familjelivet 

och sociala relationer utanför idrotten, då det kräver fullt fokus på idrotten och 

träningsupplägg. 

Förväntningar och behov hos deltagare inför kommande triathlonevenemang 

I en studie av Lindstedth och Plith (2013) mättes förväntningar och behov för triathleter 

inför kommande evenemang i SM i triathlon långdistans. Studien kom fram till ett högt 

värde av servicekvalitet och positiva erfarenheter vid tidigare triathlonevenemang, 

vilket också medförde höga förväntningar inför kommande tävlingar. Faktorer som 

påverkade de positiva erfarenheterna bestod i outtalade behov såsom tjänstvillighet, 

materiella ting eller gåvor och empati. Andra uttalade behov bestod av försäkran och 

tillförlitlighet till evenemangsorganisationen. Sammantaget menar Lindstedt och Plith 

(2013) att dessa faktorer kan bidra med ökad status för ett evenemang so i sin tur kan ge 

större självskattning och status för triathleten vid genomförandet av tävlingen.  

Triathlonsfärens do´s and dont´s och jämlikhet 

Granskog (1992) skriver i sin studie att triathlon är en idrott som ökat då den tilltalar 

individer oavsett kön, ålder eller idrottslig bakgrund. Det är även en idrott där kvinnan 

har spelat en aktiv och viktig roll från början, bland annat för att den första 

tävlingsdirektören för Ironman Hawaii 1979 var en kvinna. Med det som bakgrund 

menar Granskog att triathlon har en idrottskultur som formuleras av både män och 

kvinnor, vilket gör det till en användbar arena att utforska dynamiken mellan 

könsrollerna. Det vill säga hur de nya könsrollerna formuleras av både kvinnor och 
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män, likheter och skillnader angående hur idrottsdeltagandet påverkar deras 

idrottsidentitet och sättet att skapa en ny verklighet tillsammans i den nya livsstilen. 

Vidare menar Granskog (1992) att triathleter hela tiden söker efter 

förbättringspotentialer, ny teknik och utrustning som förenklar och bidrar till att 

triathleten presterar bättre. Triathlon innefattar ett eget språk av symboler, begrepp, 

termer och klädkoder som identifieringsmarkörer för de som utövar triathlon. Vet 

individen inte vilken utrustning som behövs eller vad vissa förkortningar som 

exempelvis PR (personligt rekord), 10K (10 kilometer) eller T1 (transition ett) så är 

denne långt ifrån en fullfjädrad triathlet (Granskog, 1992).  

Kulturella symboler 

Ringquist (2010) skriver om symboler och hur de kan stärka samhörigheten i olika 

kontextuella sammanhang. Symbolerna kan var ta sitt uttryck i speciell utrustning, 

språkbruk eller klädkoder. Symbolerna ger en signal av att tillhöra en speciell grupp. En 

individ kan till exempel genom att bära en viss typ av kläder markera tillhörighet med 

gruppen där den klädtypen är kulturellt kodad. 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metod, vilken är vald för att uppnå studiens syfte. 

Vidare redogörs för urval av informanter, genomförande och dataanalys av studien, 

kvalitetskriterier och etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Kvalitativ metod och intervju 

Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt som sätter tolkning och 

förståelse i centrum, där målet mer står till att försöka förstå ett fenomen snarare än att 

förklara. (Westlund, 2009). Då syftet var att ta reda på triathleters uppfattningar om sig 

själva och andra utövare av triathlon, samt vilka motiv och drivkrafter som finns för att 

utföra triathlon valdes en semistrukturerad intervjuundersökning med öppna frågor som 

metod (Kvale & Brinkman, 2014). Vinsten med kvalitativ forskning är att komma nära 

inpå människors liv och därmed kan upptäcka nya infallsvinklar som kan utveckla 

forskningsområdet. Att använda sig av intervjuer, och på så vis komma nära människors 

upplevelsevärldar, har i denna studiens utförande varit en förutsättning att nå 

tillförlitligt resultat (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Patel och Davidsson 

(2011) menar att en intervjuform som utförs mer som ett samtal där informanten tillåts 

att tala fritt kan leda till att informantens tankar och svar framförs tydligare, vilket kan 

underlätta för att söka förståelse för informantens egna uppfattningar i det berörda 

ämnet. Genom valet av metod som ovan nämnt var en semistrukturerad intervju, 

skapades även en intervjuguide som användes som stöd under intervjun. Intervjuguiden 

innehöll frågor som var relevanta för att ringa in studiens syfte utifrån informanternas 

perspektiv (Bryman & Nilsson, 2011). Vidare bearbetades materialet induktivt, det vill 

säga inte från början ha utgått utifrån någon teori utan låtit teoribildningen kommit 

utifrån bearbetning och tolkning av empirin. Det innebär att författarens egna 

förförståelse använts för att tolka och förstå texten från de utsagor respondenterna 

bidragit med i sammanhanget (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 2011). 

 

4.2 Urval 

För att kunna få relevant information och uppfylla syftet med studien har urvalet av 

informanter varit av målstyrd karaktär. Innebörden av det är att informanterna valts ut 

strategiskt för att de ansågs relevanta för att besvara frågeställningarna (Bryman & 

Nilsson, 2011; Jacobsen, 2017). Informanterna som deltog i studien var triathleter 
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hemmahörande i sydöstra delen av Sverige med en ålder mellan 35 – 50 år. Det var en 

jämn könsfördelning med fyra kvinnor och fyra män. För att delta i studien skulle 

informanten ha genomfört minst en Ironman eller träna inför sin första Ironman. Enligt 

Jacobsen (2017) är det medvetna valet av informanter viktigt för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar på ett nyanserat sätt. Därför utformades av författaren 

två kategorier enligt följande:  

- Elitmotionär, vilket innebär en gedigen bakgrund med flera genomförda 

Ironmantävlingar under flera års tid och tider på omkring 10 - 12 timmar, samt 

att individen frekvent tränar som en triathlet. 

- Motionär, har genomfört en eller ska genomföra sin första Ironmantävling och 

har börjat träna frekvent som en triathlet. 

Samtliga informanter har blivit tilldelade fiktiva namn och kommer i benämnas som 

Moa, Annie, Vera, Hedvig, Tim, Mats, Petter och Olle. 

 

4.3 Genomförande 

Informanterna kontaktades via direktkontakt, telefonkontakt eller messenger. Vid 

kontakten uppgav jag kortfattad information om mig själv, studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt. Samtliga informanter som kontaktades tackade ja till att delta 

och fick därmed vidare information genom ett informationsbrev (bilaga 1) samt 

information om vetenskapsrådets fyra etikregler enligt god forskningssed, vilket 

kommer utvecklas vidare under rubriken etiska ställningstaganden. När jag fått ett 

positivt svar på medverkan bokades tider in för intervjutillfällen. Varje informant fick 

välja plats för intervju för att skapa en större trygghet samt öka förutsättningen för en 

avslappnad och öppen intervjudialog. Samtliga intervjuer utgick från samma 

intervjuguide (bilaga 2) som användes som stöd för att hålla en röd tråd genom samtalet. 

Eftersom en semistrukturerad intervjuguide är av öppen karaktär ger den utrymme för 

intervjuaren att ställa följdfrågor som inte finns med i guiden och som är relevanta för 

sammanhanget (Bryman & Nilsson, 2011). Intervjuerna spelades in med röstinspelare 

på en mobiltelefon. Enligt Bryman och Nilsson (2011) är det fördelaktigt att spela in 

intervjuerna av flera anledningar. Dels underlättar inspelning det efterkommande 

analysarbetet, då det ger möjlighet att lyssna av mer än en gång, vilket gör det möjligt 

att fånga exakt vad och hur informanten sagt. Vidare kan det ses som en 

kvalitetsgaranti, då materialet kan granskas av utomstående individer och därmed styrka 
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att resultatet av intervjuerna är rättmätigt. Det styrks av Kvale & Brinkman (2009) som 

menar att inspelningar underlättar intervjuarbetet men även att värdefull information 

inte riskerar att falla bort.  

 

4.4 Transkribering och analysering 

Innan analysarbetet av de inspelade intervjuerna kunde påbörjas behövde det talande 

ordet föras över i text genom en så kallad transkribering. Kvale och Brinkman (2014) 

menar att transkribering innebär att intervjuerna lyssnas av och skrivs ner för analys och 

att det kan ses som en översättning från muntlig form till skriftlig form. När 

transkriberingen av samtliga intervjuer var klar påbörjades analysarbetet för att hitta 

gemensamma faktorer från informanternas utsagor som var relevanta för studien. Varje 

intervju lästes noga flera gånger för att hitta gemensamma kategorier eller teman som 

sedan ligger till grund för rubriker inom vilken varje frågeställning besvaras. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter i egenskap av citat, se matris över 

innehållsanalys bilaga 3. Dessa kopplades sedan samman med teori och kondenserades 

för att slutligen utmynna i studiens resultat (Kvale & Brinkman, 2014; Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

4.5 Kvalitetskriterier. 

Enligt Bryman och Nilsson (2011) går det att kvalitetssäkra en kvalitativ intervjustudie 

genom två termer; tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; 

Trovärdighet – innebär att skapa ett trovärdigt resultat och att författaren säkerställer att 

verkligheten som blivit uppfattad är trovärdig. 

Överförbarhet – studien ska kunna överföra informanternas verklighet till ord. 

Pålitlighet – forskaren för studien ska anta ett granskande synsätt och 

forskningsprocessens samtliga delar skall säkerställas, för att slutligen utmynna i en 

fullständig och tillgänglig redogörelse. 

Möjlighet att styrka och konfirmera – innebär att forskaren är medveten om att det inte 

går att få fullständig objektivitet i forskningen samt att forskaren inte blandar in 

personliga värderingar medvetet.  



  
 

10 

Andra termen, äkthet innebär att forskaren bör undersöka om studien ger en rättvis bild 

av informanternas åsikter och uppfattningar (Bryman & Nilsson, 2011). 

Samtliga punkter har tagits i beaktande under forskningsprocessens gång. Vid 

studieprocessens gång har jag som forskare lagt egna värderingar och åsikter åt sidan 

för att så långt som möjligt kunna ge en rättmätig bild av det insamlade materialet, och 

för att styrka studiens resultat. Enligt Bryman & Nilsson (2011) kan det dock aldrig 

göras en fullständig kvalitetssäkring vid ett tolkningsarbete av informanters utsagor. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstaganden har tagits i beaktande utifrån vetenskapsrådets fyra etikregler; 

Informationskravet – Informanterna informerades om sin medverkan, studiens syfte och 

att det var frivilligt att delta i studien, att de hade rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan, utan att ange skäl. 

Samtyckeskravet – Samtliga informanter ägde själv rätten till att deltaga och deras 

samtycke samlades in innan studien påbörjades.  

Konfidentialitetskravet – Informanternas uppgifter skall hanteras varsamt och är 

konfidentiella. All information som samlats in förvaras på sådant sätt att obehöriga 

individer ej kan ta del av dem. Samtliga informanter har även tilldelats fiktiva namn i 

studiens resultat och heter egentligen något annat än det som uppges. 

Nyttjandekravet -  Det insamlade materialet skall endast användas till 

forskningsändamål. Uppgifterna som samlats in kommer inte brukas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller nyttjas för icke-vetenskapligt ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Teori 
Studiens syfte är att söka förståelse för triathleters uppfattningar om sig själva och andra 

utövare av triathlon, samt vilka motiv som finns till utövandet av idrotten. För att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar behövdes en sammankopplande teori  

användas som ramverk och förklaringsmodell till det slutgiltiga resultatet. Här har 

inspiration hämtats från den franske kultursociologen Pierre Bourdieu. Bourdieu var 

intresserad av hur kultur, gränsdragningar och uppfattningar skapas och reproduceras i 

olika kontexter och sociala sammanhang snarare än kunskapen kring specifikt ämne 

(Larsson, 2009). Bourdieus teorier handlar om hur vardagliga praktiker kan förstås i 

relation till sociala och symboliska ordningar i samhället. Därmed tar han inte sin 

utgångspunkt i enskilda individens handling utan utgår ifrån den relation mellan 

individen och den sociala miljö som individen befinner sig i (Bourdieu, 1977). Utifrån 

Bourdieus syn formar livsmiljön individers val i livet och de objektiva strukturer som 

finns både begränsar och möjliggör hur individer väljer att handla, tolka och iaktta 

(Larsson, 2009) 

Begreppen som anses relevanta för den här studien och kommer användas är habitus, 

kapital och fält.  

 

5.1 Habitus 

Ett av Bourdieus mest kända begrepp är habitus. Bourdieu ser kropp och själ som en 

enhet utan motsättning mellan objektivt och subjektivt. Genom olika erfarenheter och 

individuella upplevelser är habitus ett system med inpräglade vanor som ”sätter sig” i 

kroppen. Dessa vanor verkar bestämmande på hur individer tänker, handlar, värderar 

och uppfattar i givna sociala sammanhang. Människan, i det här fallet triathleten får sitt 

habitus genom att bemästra olika situationer, vilket också medför att våra handlingar 

blir självklara. Det är ett så kallat samspel mellan individen och det sociala 

sammanhang som denne befinner sig i med objektiva sociala strukturer som både 

vägleder och begränsar individen i sociala handlingar. Exempelvis vad som för en 

individ kan ses som naturligt medan det av en annan kan vara onaturligt, eller vad som 

anses vara passande eller opassande. Människans habitus formas redan i barndomen 

genom vardagliga situationer, och har sin början genom uppväxtförhållanden och vilken 

familj denne föds in i. Vidare fortsätter skapandet av varje individs habitus genom livet 

och alla sociala kontexter och sammanhang denne går igenom, såsom skola, arbetsliv 
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likt en dynamisk process där formandet av habitus ständigt adderas eller revideras. 

Bourdieu menar att habitus undermedvetet går att likna vid en inbyggd kompass som 

guidar individen utifrån de val och möjligheter som individen ställs inför. Vidare menar 

Bourdieu att människan är fri att göra sina egna val men trots det oftast väljer att följa 

sina vanor. Det menar Bourdieu, beror på att habitus styr och få reflekterar över de val 

som görs. Habitus kan även te sig olika i olika sociala sammanhang och kontexter, 

vilket kan medföra att individen kan agera annorlunda i en situation som är ny och 

främmande jämfört med en invand och bekväm situation. Genom Bourdieus 

habitusbegrepp ges vi en möjlighet att förstå hur en individs vanor som införlivats sedan 

barndomen, för att sedan grundläggas under uppväxten sedan kan påverka det liv 

individen fortsätter att leva (Carlhed, 2016; Bourdieu, 1977; Larsson, 2009).  

 

5.2 Kapital 

Enligt Bourdieu kan en individ ärva eller förvärva kapital och då utgår kapital inte bara 

utifrån ordets bemärkelse. Individens innehav av en sammansättning vad gäller 

materiella och sociala tillgångar har betydelse för individens placering och rangordning 

i relation till andra individer i olika sociala sammanhang. Dessa tillgångar delas in i 

ekonomiskt kapital, socialt kapital i form av tillgång till sociala nätverk, vänner, familj, 

symboliskt kapital som definieras likt tillgångar som den specifika gruppen erkänt som 

legitimt och värdefullt, i det här fallet triathlonsfären och kulturellt kapital som handlar 

om samhällets dominerande värderingar. Samtliga kapitalformer kan ses ha ett 

symboliskt värde och verkar så länge som det anses och känns igen som värdefullt inom 

en specifik grupp eller social kontext, något som tillskrivs värde och ses som en tillgång 

genom betraktarens ögon. Även habitus kan ses som ett slags förkroppsligat kapital för 

triathleten och tar sitt uttryck i form av exempelvis titlar, att bära kunskap inom ett visst 

ämne som i det här fallet triathlon eller det personliga kapitalet att kunna föra sig utifrån 

förväntningarna i ett visst sammanhang. Enligt Bourdieu är det ett självgenererande 

system där symboliskt kapital tilldelas den som redan har kapital – att makt föder makt. 

Dock är det inte vad den enskilda individens utan kollektivets föreställning om vad som 

eftersträvas och därmed ger avkastning (Carlhed 2016; Larsson 2009)  
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5.3 Fält 

Istället för att tala om samhället väljer Bourdieu att tala om det sociala rummet eller fält 

vilka är kodade med specifika värderingar och regler. Med andra ord avser ett socialt 

fält i Bourdieus mening en avgränsad grupp människor och/ eller institutioner som 

förenas genom ett gemensamt intresse. Under specifika tids- och rumsbetingelser kan ur 

det sociala rummet utvecklas ett socialt fält där det är möjligt att urskilja, i det här 

sammanhanget triathleters sociala position. Positionerna skapas genom interaktion 

mellan rådande normer inom fältet (triathlonsfären), triathletens habitus och kapital. 

Enligt Bourdieu interagerar fält med varandra och är hierarkiskt ordnade av positioner 

och maktstruktur. Inom varje fält finns en förhärskande ordning, en slags tro på den 

”naturliga” ordningen. Vissa kapital (egenskaper) värderas högre än andra och varierar 

med vilket fält individen rör sig inom. Varje fält har sitt eget engagemang, agenda och 

överenskommelser som det gäller för individen att acceptera och anpassa sig till för att 

”få spela spelet”. Dock behöver individen inte nödvändigtvis gilla och acceptera spelets 

regler även om det underlättar ett ”inträde” och tillgång till fältet (Carlhed 2016; Ekberg 

2005). 

”Begreppen fält, kapital och habitus hänger samman, vilket innebär att man ser det 

relationella i dessa tre begrepp, inget av dem kan förstås utan de andra” (Carlhed 

2016). 
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6 Resultat 
I det här kapitlet kommer studiens resultat redovisas. Det utgår ifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Rubrikerna är kategorier med dimensioner som utkristalliserade sig vid 

analysarbetet av den transkriberade texten.  

 

6.1 Uppväxtförhållanden och träningsbakgrund  

Majoriteten av studiens informanter har någon slags ingång eller bakgrund till idrotten 

som de bär med sig sedan unga år. Antingen genom att deras uppväxt präglats naturligt 

av aktiva föräldrar eller att de som barn har haft möjlighet att prova på olika sorters 

idrotter och haft stöttande och uppmuntrande föräldrar. Men för Moa var det 

annorlunda. Hon vittnar om motsatsen, där hennes uppväxt präglats av negativa 

inställningar till fysisk aktivitet. 

 ”… Min mamma var mest att idrotta eller tränade gjorde man för att gå 

ner i vikt, inte för att man tyckte det var kul!... och jag skulle lära mig 

simma för att jag inte skulle drunkna, inte för att det var en bra 

motionsform liksom…. Så är jag uppväxt kan man säga, att det var mer 

ett straff än något som var bra… så jag har aldrig haft någon som har 

pushat mig, och tyckt att vad bra du är eller vad stark du är… nä så är 

jag verkligen inte uppvuxen!” (Moa) 

Trots det faktum att Moa vuxit upp i ett hem med negativ inställning till träning och 

fysisk aktivitet, utan stöd och uppmuntran har hon blivit Ironmantriathlet. Idag lever 

hon ett aktivt liv tillsammans med sin sambo och vill inspirera andra individer att våga 

bryta sig ur gamla mönster, att våga utmana sig själv och sina gränser. Genom att byta 

social kontext har hon skaffat sig kapital och förändrat sitt habitus till något som har lett 

för henne till en positiv förändring och tillgång till ett nytt socialt rum (Bourdieu, 1977; 

Larsson, 2009). 

 

6.2 Identitet och självkänsla 

Flera av informanterna menar att det finns en viss syn på dem som triathleter ur allmänt 

perspektiv. Hedvig ger en bild av hur hon ibland blir bemött av individer som inte 

utövar triathlon. 
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”…Men du som har det så lätt…du har så lätt för att springa! Folk tror 

att bara för att man håller på med triathlon och tränar så bara flyter det 

på för en annan liksom. Det kan man ju höra ibland. Men nä… jag får 

kämpa för varenda steg liksom, jag är ingen talang eller supersmal 

löpartyp…” (Hedvig)  

 Ytterligare en uppfattning som informanterna upplevde att individer som inte är 

utövare av triathlon har om triathleter, är att de är ganska tråkiga individer, som tränar 

jämt och hårt. Att de till exempel inte kan ta ett glas vin till maten eller måste äta 

speciell kost, och försummar både vänner och familj med sitt prestationsinriktade ego i 

strävan efter att träna och nå sitt mål. Den föreställningen kan enligt informanterna i 

vissa fall stämma, men inte i någon större utsträckning menar de. Moa ger sin syn på 

saken. 

”… Men du! Äter du sånt?! Dricker du vin?... Ja, det gör jag för jag har 

valt det, men hade jag valt att jaga en tid kanske jag hade gjort 

annorlunda… De tror att man tränar dygnet runt, pressar sig idiotiskt 

och inte gör något annat. Och då tänker jag ibland är det vad vi 

förmedlar? Vad utstrålar vi under året när vi tränar?... Det finns en 

identitet, som triathlet, så därför försöker jag mjuka upp det där lite 

liksom, för det är så fantastiskt när man klarar det!” (Moa)  

Moa vill mjuka upp bilden av Ironmantriathleterna och inspirera individer genom att 

visa träningsglädjen året om och att hon är som vilken individ som helst. Men vilket 

budskap för triathleter i allmänhet ut i sitt utövande av sin idrott, och vilken bild av sig 

själva är det de förmedlar? Mycket av allmänhetens uppfattningar tror informanterna 

hänger ihop med hur de och andra utövare av triathlon visar upp sig på sociala medier 

som Facebook och Instagram. Träning och tävlingssbilder, poserande bilder som är 

tillrättalagda för att förmedla en viss känsla eller prestation. Matbilder med hälsosam 

och nyttig kost i samband med träning. Syftet är genomgående och i stora drag 

detsamma för samtliga informanter. Det handlar om att inspirera andra och vara en god 

förebild, men också att boosta självkänslan, bli sedd och identifierad som aktiv och 

hälsosam person. På frågan om sociala medier används och i vilket syfte svarade Tim 

följande; 

”… Ja, det gör jag… framförallt i samband med tävlingar och så. 

Träningar brukar jag inte… en del lägger ju ut allt, men som sagt 
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träningar brukar jag inte lägga ut… Men det är ju ett sätt att få 

bekräftelse, att folk är inne på ens sida och att man får sina likes och så...  

ah, så både fb och insta använder jag. Men det är ju också ett sätt att 

hålla kontakten med andra utövare… eh, du kan va inne och bara kika 

runt på fb och hej och hå, men sen kan det ju dyka upp frågor kring 

utrustning eller tävlingar och så där… snacket går ju. Och man kan se 

när andra lägger ut, nu har jag varit på den och den tävlingen med… så 

då hittar man ju nya tävlingar genom det med och så där. Det blir ett sätt 

både att skaffa och sprida info, men också att få bekräftelse…” (Tim)  

Alla informanterna använder sociala medier så som Instagram och Facebook i samband 

med sitt utövande av triathlon. Sociala medier tycks genomgående vara en viktig del för 

informanterna av flera olika anledningar. De skapar sig en bild och ett slags varumärke 

över sig själv som de visar upp. För Vera som är en rutinerad triathlet och tränar på 

elitnivå handlar det även om kommersiella faktorer. 

”… Jag använder mycket Instagram… har ju lite sponsorer i alla fall 

som vill att man gör lite reklam då och då… Så då vill de ju att man ska 

synas… att man lägger ut nåt inlägg och visar deras saker, skriver lite 

positivt och så där…” (Vera)  

Underförstått utifrån hur Olle har fört sitt samtal och svarat på frågorna vid intervjun, 

försöker han förmedla en bild utåt av sig själv att vara en driven och hängiven triathlet. 

Där triathlon, och framförallt Ironman har kommit att bli en så viktig del av hans liv att 

han har tatuerat in ett motiv som speglar tävlingen i rätt miljö med alla 

tävlingsmomenten. Rätt prylar och utrustning och att instagramma är viktigt. Ändå har 

Olle svårt att erkänna att han faktiskt är bra och kan se sig själv som triathlet. 

”… Det känns… när jag säger att jag är triathlet så stämmer det ändå 

inte riktigt. För mig handlar det nog om att jag känner mig mycket 

så…plufsig!... En halvtjock man i sina bästa dar liksom. Men sen vet jag 

ju att jag är ju inte det…ah, du vet självbilden. Hur man ser sig själv i 

spegeln och hur andra ser på en, det är jättestor skillnad… Tidigare när 

jag jobbade som kock vägde jag 15 kg mer än idag så jag tror att det 

bottnar i det, och att jag aldrig tidigare har varit riktigt bra på något… 

Så det handlar nog om att man är kvar i det…” (Olle)   
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Trots att Olle tränar frekvent som en triathlet, har genomfört flera Ironmanlopp 

och utåt sett vill identifiera sig som en Ironman bidrar hans självförtroende och 

självbild av sitt gamla jag till att han har svårt att kalla sig för triathlet. Han är 

bara någon som håller på med triathlon…  

6.3 Begreppet triathlon – glädje, gemenskap, prestation och utmaning 

När informanterna fick beskriva vad begreppet triathlon innebar så handlade det mycket 

om utmaningar och prestationer. För de informanter som tränade inför sin första 

Ironman förknippades begreppet med extremsport som i det här fallet var att genomföra 

tre olika grenar under en lång tid. Utmaningarna bestod även i hur man lägger upp en 

plan inför Ironman, med rätt sorts träningsupplägg som brickpass, men även konsten att 

kunna pusha sig själv och flytta sina egna gränser för vad man klarar av att prestera, 

hålla fokus och känna sig stark både mentalt och fysiskt. Men de menade att det 

innefattar så mycket mer än bara uthållighetsträning och tävling. Flera informanter 

uppgav även glädje och lycka, och en känsla av eufori som infann sig de passerade 

målgången med ett jublande publikhav som stöd. Känslor och upplevelser från 

Ironmantävlingen i Kalmar som informanterna förknippar starkt med begreppet 

triathlon.  

                ”… Äventyr, glädje och fest!... Hela Kalmar kokar!” (Olle) 

Men begreppet innebar även gemenskap. Att ha en tillhörighet, vara en del av något 

stort. De som tränar inför och är med på samma tävlingar lär känna varandra oavsett om 

de tillhör samma klubb eller ej, vilket för informanterna uppfattas som att det är lätt att 

känna delaktighet och gemenskap. Även om det är en individidrott så råder det en öppen 

kultur där triathleterna delar med sig av goda råd till någon som är ny, utbyter 

erfarenheter med varandra.  Moa menar att triathlon kan ses både som individ och 

lagidrott. 

”… I klubben fick jag en känsla av gemenskap som jag saknat innan. Jag 

är beroende av andra för att lära mig och att utvecklas men på 

startlinjen är det bara jag som kan påverka, inga lagspelare att passa 

till…” (Moa) 
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Olle uttrycker sig följande för att beskriva gemenskapen inom triathlonvärlden; 

”… Det finns en stämning av att vi är… oavsett om man gör mini eller 

sin första Ironman, så… Vi vet något som ingen annan vet!... Vi inom 

triathlon” (Olle) 

 Gemenskapen kan också förstärkas genom gemensamma träningspass, där triathleterna 

lär känna varandra. Framför allt om många timmar tillbringas på cykeln, då blir det 

mycket snack och socialt under tiden träningen pågår.  

6.4 Livsstil, hälsa och motivation 

Flera av informanterna menar att triathlon handlar om att välja en livsstil som man 

bygger upp kring sin idrott. Träningen är fokus och tävlingen är målet. Eftersom det är 

tre olika grenar man utför i en följd på tävling måste träningen anpassas så att alla 

momenten klaras av. Planeringen bygger på att träningen delas in i olika block under 

året beroende på vilken säsong man är inne i, och att det inte bara handlar om 

grenspecifika träningar. Det behövs även tävlingslika pass så kallade brickpass för att 

förbereda sig på rätt sätt. I och med det så tar träningen mycket tid av fritiden, vilket gör 

att det blir ett pussel för att få vardagen och familjelivet att gå ihop. Flera av 

informanterna vittnar om att vänskapskretsen har fått en ”naturlig sållning” där de 

vännerna som inte delar samma intresse försvinner bort i periferin. Annie ger sin syn på 

saken. 

”… Alltså, det är ju lite sjukt…man slutar liksom att umgås…eller, alltså, 

jag umgås ju hellre med de som delar mitt intresse. När man tränar 

mycket måste man umgås samtidigt som man tränar. Normala människor 

tycker liksom det är sjukt att gå ut och springa typ tre gånger i 

veckan…” (Annie) 

Eftersom det till stor del innebär livsstilsförändring, med träning och planering som 

kräver mycket tid så får även informanternas familjemedlemmar anpassa sig. Semestrar 

planeras utifrån träning och hur tävlingar är förlagda. I de fallen då informanternas 

partner också utövar triathlon involveras även mor och farföräldrar för att hjälpa till 

med mindre barn. Men det här uppfattas inte som negativt från informanternas sida. De 

tycker att de är goda förebilder för sina barn när det gäller fysisk aktivitet och att det ur 

hälsoperspektiv ses som sundare att träna mycket än att inte träna alls. För både Olle 

och Petter har dessutom triathlon och träningen som hör till medfört stora hälsovinster 
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då båda tidigare var överviktiga. I deras fall är träningen en hög motivationsfaktor till 

ett starkare, gladare och hälsosammare liv. 

”… För mig när jag började med detta, var jag ju så pass fysiskt ur form, 

dålig kondis och rejält överviktig…Och det började med en vadslagning 

om att jag skulle ställa upp i Kalmar Minitri. Jag såg det väl mer som ett 

sätt att försöka ta tag i mitt liv och komma igång med träningen då…men 

sen började jag se resultat på vikten, mådde bättre och så där…så då har 

jag fortsatt det hela som ett livsstislprojekt… skaffade nytt mål som jag 

genomförde. Och nu har jag en ny plan och ny utmaning…” (Petter) 

Ett annat motiv till att utföra triathlon som fördes på tal var fördelen med 

variationen i träningen. Informanterna menar att det är fördelaktigt både ur 

skadeförebyggande synsätt men även på så sätt att man inte behöver vara bra i 

alla grenarna för att prestera bra på tävling. Det kan räcka med att vara halvbra 

i en disciplin och ändå vara bra, vilket bidrar till att det blir roligare och höjer 

motivationen. En annan stor motivationsfaktor som är genomgående för 

informanterna är just den stora Ironmantävlingen i Kalmar. De informanter 

som redan genomfört den flera gånger, lever på minnet och känslan av 

folkfesten och atmosfären kring tävlingen. Känslor av att bli hyllade som en 

stjärna för en dag, gör att informanterna vill uppleva det igen och tycker det är 

värt all mödan och träning som det innebär i ett helt år till nästa gång. Även för 

de informanter som tränar inför sin första Ironman är det upplevelsen och 

känslan av att gå i mål till publikens jubel en stor motivationsfaktor och 

drivkraft. Att få vara hjälte för en dag. 

”… Jag vill uppleva publiken! Man har stått där liksom varje år och 

hejat på när de springer förbi och cyklar förbi. Nu vill jag vara på den 

sidan, supa in all den energin som publiken ger…” (Mats) 

Även om som i Mats fall Ironmantävlingen i sig kan vara motivet till att börja 

med triathlon, i det här fallet Ironman, så är ingången till triathlon för flera av 

informanterna att de redan har utfört någon av de tre grenarna enskilt från 

början. Några informanter har börjat med att prova på kortare distanser, för att 

upptäcka att det var en rolig grej eller att de hade talang. Oavsett vilken ingång 

till triathlon informanterna har så finns behov av att utvecklas och drivkraften 
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är nya utmaningar och prestationer, vad de klarar av, hur mycket kan de tänja 

på sina gränser? Men framförallt menar det att det är viktigt att ha kul! 

 

6.5 Subkultur och hierarki 

Några informanter var väldigt tydliga med att det råder en subkultur och hierarkisk 

ordning inom både klubben och utanför i själva triathlonsfären. Även mellan klubbarna 

tycktes det råda en outtalad rangordning, där någon större klubb uppfattades som 

självutnämnd herre på täppan av ett par informanter.  

”… Jag är själv inte med där. Det känns som om det är väldigt mycket 

"slå sig för bröstet", väldigt prestationsinriktat och mycket elittänk. 

Förmodligen långt ifrån alla iden klubben som beter sig och tänker så. 

Men det är tyvärr det jag sett och upplevt, så det inget jag vill vara en del 

av.” (Petter) 

Inom klubbarnamenar informanterna att rangordning skapas utifrån flera 

perspektiv. Dels uppger informanterna att man införskaffar sig status genom 

material, kläder och utrustning, vilket innebär att du kan köpa dig till högre 

status genom att exempelvis införskaffa den senaste modellen av tempocykel 

eller köpa nya speciella hjul till din befintliga tempocykel som ska minska 

vindmotstånd. För att vara med en del i gemenskapen och passa in i klubben 

används klubbkläder. Det handlar också om vilken erfarenhet man innehar som 

triathlet. Grupperingar bildas inbördes i klubben som bygger på hur många 

lopp som genomförts, vilka distanser och utifrån prestation och tid.  

”… Och så har man ju de där Ironvirgins (skratt) det blir ju en grupp av 

dem…” (Tim)  

Det Tim menar med Ironvirgins är de i klubben som debuterar och genomför 

Ironmantävlingen för första gången. Rangordning sker också utifrån vilka 

tävlingar som genomförts oavsett om två tävlingar har samma distanser. 

”…Ironman, både hela och halva distansen, de har mer status än de 

kortare distanserna såklart... ja så är det! Ironmanstämpeln, alltså 

varumärket är ju värt mer över huvud taget tänker jag… alltså Jönköping 

halvan är värt mer än Halmstads halva… och det är ju samma distans!” 

(Annie) 
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Annie är triathlet sedan några år tillbaka och har tävlat i Minitri, olympisk, 

Jönköpings halva Ironman och Ironman Kalmar. Hon har deltagit i flera 

tävlingar men har nu valt att satsa på olympisk distans för att hon tycker det är 

roligare och ser att hon har sin förbättringspotential där. I situationer när 

triathlon kommer på tal medför det att hon ofta får negativ eller nedlåtande 

respons. 

”… Jag blir lite irriterad, för i år har jag ju gått in för olympisk men det 

blir liksom ingenting värt. När man börjar prata om triathlon så bara, 

ah, ska du köra Ironman? Och så när man säger nä… så bara slutar 

samtalet där… För min egen del som har gjort många olika distanser, 

borde de korta få högre status för de är mycket jobbigare på så sätt att 

man jobbar på högre puls hela tävlingen igenom” (Annie) 

Det gäller även vara med i ”tugget” och förstå hur allt hänger ihop, med 

träning, utrustning, vad som är bra eller dåligt, vilka begrepp som används 

inom triathlon. Det kan vara svårt att sätta sig in i och förstå i början, men ses 

som en faktor till om man får tillgång till fältet eller ej. Men informanterna 

menar att när man väl är inne i gemenskapen, eller har skapat sig status och fått 

tillhörighet i någon av subgrupperna, så upplevs känslan av att tillhöra en 

familj med öppet klimat där alla är måna om varandra. I de inbördes grupperna 

gläds man åt varandras prestationer även om de kan ses som rivaler på 

tävlingar. 

 

6.6 När blir individen en triathlet? 

Informanterna hade flera olika åsikter och uppfattningar om när en individ kan ses som 

triathlet. Den gemensamma uppfattningen var att det växer fram som en process med 

tiden och att det blir som en livsstil, där träningen centralt sker frekvent utifrån 

triathlonperspektiv. Flera av informanterna ansåg att kortare distanser än Ironman inte 

var gott nog för att få kalla sig triathlet. Ett par av informanterna menade att triathlon 

innebär att man utför tre grenar i en följd. Och gör man det oavsett distans, även sprint 

samt tränar frekvent som en triathlet så uppfattas individen som triathlet. De menade 

även att bara för att en individ genomfört en Ironman och därefter slutar både med 

träning och tävling, så kan denne inte ses som triathlet eller ens Ironman. Tim som är 

rutinerad triathlet och flerfaldigt Ironman hade en egen syn på det hela: 
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”… Jag brukar säga att en del kan ha gjort tio lopp och kanske 

egentligen har erfarenhet av ett. Sen finns det de som har gjort ett lopp 

och har erfarenhet av tjugo… alltså utifrån hur man reflekterar och lär 

sig och införskaffar sig erfarenhet och så där… svårt att sätta en gräns. 

Men det handlar nog mycket hur man går vidare efter loppet… alltså, 

vad tar jag med mig. Inte bara, okej, nu var det färdigt sen lägger man 

det bakom sig. Utan… är det nåt jag kan förändra? Energin? Hur ska 

jag placera prylarna på cykeln och så där, alltså, reflekterar löpande. 

Gör man det då blir man nog rätt snabbt en triathlet… Sen har vi ju den 

fjärde grenen, energi. Vilken plan man har kring det, hur man ska få i sig 

energi under loppet, att man behöver träna även på det, för annars kan 

du ta slut och gå in i väggen… (Tim)  

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Merparten informanterna vittnar om bakomliggande faktorer som ger en naturlig ingång 

till triathlon. Såsom aktiva uppväxtförhållanden och, eller utövande av en av de tre 

disciplinerna som ingår i triathlon. Några informanter hade börjat sin bana med 

sprintdistanser för att prova på som en kul grej för att sedan bli biten och frekvent utöva 

triathlon. En informant delade inte de andras ingång med positiva förhållanden till 

fysisk aktivitet under uppväxtåren. För den informanten har triathlon blivit ett nytt 

hälsosamt liv, där drivkraften har varit att ta sig ur den negativa sociala kontexten som 

uppväxten innebar. Gemensamt för samtliga informanter var att de var enhälliga om att 

triathlon är ett sätt att leva genom hur träningen läggs upp och planeras över hela året. 

De menade att det innebar en livsstil som gav glädje, hälsovinster och gemenskap. 

Dessa faktorer bidrog till motivation för att utöva triathlon. Även variationen av träning 

som triathlon automatiskt ger i och med att man måste träna tre olika färdigheter, var en 

bidragande motivationsfaktor. Informanterna menar att även om man är mindre bra i en 

disciplin, kan man lyckas och prestera på det stora hela. Även om triathleter tävlar för 

sin egen del ansåg informanterna att det till viss del kunde ses som individuell 

teamidrott, då mycket av träningen görs tillsammans med andra triathleter. 

Triathlonsfären verkar för ett öppet förhållningssätt på, och utanför tävlingar där man 

tar hand om varandra och ger varandra råd och tips. Även om det är en välkomnande 

miljö kan klimatet inom triathlon i början uppfattas som exkluderande. Informanterna 

menar att det ligger mycket på eget ansvar att sätta sig in i kulturen kring triathlon. Det 
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är mycket att hålla reda på och lära sig, regler och nya begrepp som kan göra att det tar 

tid att få tillgång till fältet och känna gemenskap.  I och med att triathlon innebär att 

utföra tre olika discipliner i en följd på tävling, så kräver träningen stor tidsåtgång. 

Framförallt för informanterna i den här studien som är Ironmantriathleter, vilket innebär 

att de utövar fulldistansen inom området. Det kan medföra att familj och vänskapslivet 

kan hamna i kläm. Familjerna får anpassa sig efter triathleten exempelvis vid planering 

av semester och samvaro med släkt och vänner, och det kan vara ett projekt att få till 

vardagen med träning och familjelivet. I de fall där informanten har mindre barn och en 

partner som också är aktiv spelar far och morföräldrar en viktig roll för att de ska kunna 

utöva sin idrott. En del vänner tenderar att ”gallras bort” naturligt, då tiden inte räcker 

till att umgås med de som inte delar intresse. Informanterna menar att det blir mer 

naturligt att umgås samtidigt som man tränar. Informanterna ger en bild av att det finns 

en subkultur och hierarkisk ordning, både inom den egna klubben och i triathlonsfären. 

Inom klubben ter det sig uttryck genom att man skaffar sig högre rang utifrån 

erfarenhet, rutin och, prestationer men även vilka distanser och tävlingar man 

genomfört. Utifrån det bildas det subgrupper i gruppen. Kläder och utrustning är också 

en viktig del i att känna tillhörighet, men också ett statussystem. Ju bättre och dyrare 

utrustning, desto mer status. Några av informanterna menar att det finns ett outtalat 

rangsystem mellan klubbarna i länet, där en klubb anses ha högre rang och när det gäller 

tävlingar är Kalmar Ironman den mest eftersträvansvärda av alla. Varumärket Ironman 

och tävlingen i sig har högst rang oavsett om det finns andra tävlingar med samma 

distanser. Den är enligt informanterna också en av de störst drivkrafterna till att vara 

triathlet. Att prestera, utmana sig själv, flytta sina gränser är tillsammans med att få gå i 

mål till publikens jubel på Ironman efter flera timmars slit ute på tävlingsbanan de 

största drivkrafterna till att hålla på med triathlon. Fulldistansen Ironman i kombination 

med att triathlonträning sker frekvent sågs även som ett rättesnöre för att definieras som 

”en riktig” triathlet.  När det kommer till hur informanterna ser till på sig själva som 

triathleter visade det sig att några av informanterna hade svårt att se sig själva som 

triathleter, att man bara var någon som höll på med triathlon. Framförallt en informant 

som var driven och hängiven Ironmantriathlet sen flera år tillbaka och gärna ville 

identifiera sig så, hade svårt på grund av att hans självbild från förr då han var 

överviktig levde kvar. I hans ögon var hans kropp ingen Ironmantriathlet, trots hans 

goda framgångar och erfarenhet. Samtliga informanter menade att oavsett kriterier för 

att definiera en triathlet så handlar det om en process som växer fram med tiden. 
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7 Diskussion 
I det här kapitlet kommer föras en diskussion där resultatet ställs i förhållande till 

litteratur och teori. Det kommer även föras en diskussion om vald metod, urval och etik. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att söka förståelse för triathleters uppfattningar om sig själva och 

andra utövare av triathlon, samt vilka motiv som finns till utövandet av idrotten. Vad 

det är som gör att individer utövar uthållighetsidrotten triathlon. För att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar användes Pierre Bourdieus teorier om habitus, kapital 

och fält.  

Triathlon med dess utövare är ett till synes komplext fenomen. I text kan det anses 

enkelt vad själva idrotten innebär, simma, cykla, springa i en direkt följd. Men 

informanterna vittnar om att det är så mycket mer. Utifrån Bourdieus begrepp går det 

sätta samband och försöka förklara hur det hela hänger ihop. Informanternas habitus 

med uppväxtförhållanden har bidragit till att de är fysiskt aktiva individer, men att 

habitus är föränderligt under livets gång. För att få tillgång till fältet och bli en i 

gemenskapen behövs kapital. I informanternas fall handlar det inte enbart om vem som 

kan köpa den dyraste cykeln, utan även om symboliskt kapital i form av erfarenhet och 

meriter. När triathleterna väl har fått tillgång till fältet ingår de i en större gemenskap, 

känslan av en tillhörighet. Det skulle kunna ses som en slags socialisationsprocess att 

både ”bli” en triathlet och ta sig in och bli accepterad som en i triathlongemenskapen 

(Bourdieu 1977). Precis som Granskog (1992) nämner så är triathlon en egen kultur, en 

sfär av begrepp och regler att sätta sig in i, där utrustning, kläder och språket som 

identifierar en triathlet är en del av kulturen som råder inom triathlon men, som inte är 

en avgörande faktor för att få vara en del av den. Däremot kan det vara avgörande för att 

bli accepterad och känna tillhörighet (Ringquist 2010). Flera av triathleterna använder 

sociala medier för att boosta sin självkänsla genom att få likes när de lägger upp bilder 

från tävlingar och prestationer. För vissa av informanterna är det här extra viktigt för att 

visa upp en identitet av att vara någon. Det kan bli ett dubbelbottnat budskap. Individen 

ger sken av att vara en person, den vill vara, för att denne har dåligt självförtroende på 

grund av att denne lever kvar med självbilder som bidrar till negativa känslor och 

uppfattningar om sig själv. Då triathlon är en dyr materialsport och en cykel till exempel 

kan kosta från 5000 till 80 000 kr kan man förstå att det går att köpa sig till rangordning. 



  
 

26 

I det avseendet blir tillgängligheten till fältet en fråga om social klass. Utifrån det fyller 

sociala medier en viktig roll. Genom att visa upp sig och vara aktiv, skapar triathleten 

ett varumärke som lockar till sig sponsorer, vilket gör det möjligt att få tillgång till 

fältet, och även en högre rang. För att triathleterna ska få högre status gäller det även att 

prestera och genomföra ”rätt” tävling. Lindstedth och Plith (2013) skriver att tävlingar 

och evenemang kan skapa sig högre status och ge högre förväntningar inför en tävling 

för triathleten. Det är tävlingen Kalmar Ironman ett typexempel på. Genom att ha blivit 

en så stort varumärke, är det en av de åtråvärdaste tävlingarna för många triathleter. Det 

har även kommit att bli ett riktmärke för att identifiera sig som triathlet. Även om det 

finns flera tävlingar i landet som innehar fulldistansen så är de inte belagda med samma 

status. Ironman Kalmar är ” den riktiga” tävlingen. Samtliga informanter i den här 

studien uppgav känslan och upplevelse av tävlingsdagen, att få passera mållinjen hyllad 

som en hjälte vara en av de högsta motivationsfaktorerna till att utföra triathlon.  

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Jag utförde semistrukturerade intervjuer och utgick ifrån hermeneutisk kunskapssyn, 

som sätter tolkning och förståelse i centrum. Kvalitativ forskning är lämplig då man vill 

komma nära individens livsvärld och förstå människors sätt att tänka, handla och 

uppfatta sig som personer (Kvale 2009). Alternativet till kvalitativ intervjustudie som 

metod hade varit en kvalitativ enkät med öppna frågor. Då hade det i och för sig varit 

möjligt att samla in data från fler respondenter, men risken hade varit att information 

hade gått förlorad, då en förutsättning att kunna förstå informanternas uppfattningar har 

varit att kunna ställa följdfrågor och få ett mer nyanserat svar. Kvale (2009) menar att 

meningsskapandet är ett samspel mellan intervjuaren och informanten, en process som 

inte skulle vara möjlig i en enkätstudie. Till min hjälp använde jag mig av en 

intervjuguide med samma huvudfrågor med öppen karaktär till samtliga informanter, 

men under tiden intervjuerna pågick ställdes olika följdfrågor utifrån vad informanten 

valde att dela med sig av. Jag använde även en röstinspelare och spelade in intervjuerna, 

vilket jag anser är nödvändigt då det är omöjligt att på rättvist sätt återge en intervju i 

skrivande form under tiden intervjun fortgår. Eftersom jag har förförståelse i det givna 

ämnet kan det anses påverka min subjektivitet i forskningen, men min ambition har hela 

tiden varit att inte låtas styras av det utan ta emot informanternas berättelser med 
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öppenhet och nyfikenhet. Visst mått av förförståelse menar Kvale (2009) kan bidra med 

en ökad förståelse av fenomenet och det blir lättare att bemöta informanternas 

information och se samband man annars inte skulle gjort. 

Urvalet av informanter var målstyrt och bestod av åtta informanter, varav fyra män och 

fyra kvinnor i åldrarna 35-50 år. Efter sex intervjuer upplevdes datainsamlingen mättad 

men ytterligare två genomfördes för att säkerställa resultatet av informanternas 

uppfattningar. Det kan ses som ett litet urval med endast åtta informanter i studien, men 

då det rör sig om kvalitativ studie där syftet är att söka förståelse och redogöra för 

informanternas uppfattningar och erfarenheter eftersträvas inte generella slutsatser. Det 

var två anledningar till att urvalet bestod av både elitmotionärer och motionärer. Dels 

för att få en uppfattning om svaren skiljde sig mellan motionärer och de som var mer 

erfarna och rutinerade, det vill säga de som i studien benämns som elitmotionärer. Men 

också för att det var svårt att få tag på enbart elitmotionärer, jämnt fördelat på båda 

könen i upptagningsområdet. För mig var närheten viktig, då det är svårt och 

tidskrävande att få till fysiska möten inom tidsramen för studien. Skypemöte eller 

telefonmöte inte ett alternativ, då man tappar närheten med informanten och svaren kan 

tendera att inte bli djupgående. Det även kan uppstå problem med tekniken, vilket kan 

försvåra intervjun.  Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna för att 

skapa en trygg och avslappnad miljö (Kvale & Brinkman 2014; Patel & Davidsson 

2011). 

Etiska ställningstaganden togs i beaktande. Samtliga informanter fick information vid 

första kontakten. Därefter fick de ta del av informationsbrev innehållande information 

om både studiens syfte och på vilka villkor informanternas deltagande skedde. 

  

7.3 Fortsatta studier 

I den här studien valde jag att rikta mig mot Ironmantriathleter som deltar i Ironman 

Kalmar. Det gjordes med anledning för att Ironman har kommit att bli så stort och är 

mer som ett evenemang. Det bidrar till att det just i Kalmar förknippas med triathlon. 

Trots att det finns flera olika distanser att utföra triathlon i är de inte lika åtråvärda. Det 

skulle vara intressant att göra liknande studier på andra orter där de har andra tävlingar i 

fulldistans för att se om uppfattningarna skiljer sig åt. Likaså skulle det vara intressant 

att göra en studie på en homogen grupp med triathleter inom sprint och olympisk 

distans för att jämföra uppfattningar där. Ett annat område som skulle vara intressant att 
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studera är de sociala medierna. Exempelvis på Facebook där det finns flera grupper som 

riktar sig till triathleter. 
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8 Slutsats 
Denna studie visar att triathlon kan ses som en identitetsskapande idrott och stärkande 

av det egna jaget. Triathleterna vittnar om att idrotten kan ses som en livsstil som 

innebär gemenskap och tillhörighet, men även innefattas av subkultur och hierarkisk 

ordning. Motivationsfaktorerna består i hälsovinster, utmaningar och genomförandet av 

själva tävlingen Ironman. 
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10 Bilagor 

10.1  Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej. 

Mitt namn är Mia Fredriksson och jag läser treårig idrottsvetenskaplig utbildning på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är nu inne på min sista termin och håller på med mitt 

examensarbete som innebär att skriva en c-uppsats.  

Anledningen till det här informationsbrevet och varför du blir kontaktad är att jag 

behöver informanter till min studie och din profil stämmer överens med mina 

urvalskriterier. 

Därmed är det ett målstyrt urval där kriterierna består i att informanterna ska ha utfört 

en eller flera halv eller fulldistans Ironman, eller som tränar för och har som mål att 

göra Ironman eller halv Ironman för första gången. 

Syftet med studien är att skapa en bild av hur triathleter uppfattar sig själva, vad de har 

för uppfattningar om andra triathleter, och varför man väljer att bli triathlet. 

Studien är kvalitativ sort, där underlaget för data sker genom semistrukturerade 

intervjuer. Genom deltagandet i studien förväntas du svara på frågor som berör dina 

uppfattningar om begreppet triathlon, vilka uppfattningar du har om dig själv och andra 

utövare av triathlon samt motivationsfaktorer. 

Intervjun kommer pågå i ca 30 – 60 minuter beroende på hur djupgående du som 

deltagare väljer att vara i dina svar. Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att inte 

svara på frågor utan motivering samt när som helst välja att avbryta intervjun.  

Vid intervjutillfället kommer samtalet spelas in med hjälp av röstinspelare på 

intervjuarens privata mobiltelefon och senare transkriberas ned i textform för att 

underlätta analys och bearbetning. Röstinspelningarna och transkriptionerna kommer att 

sparas under den tiden som uppsatsen skrivs samt i ytterligare någon månad. Materialet 

finns som även att tillgå på begäran. Samtalet under intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att deltagarnas svar, det vill säga dina svar, 

personuppgifter och namn kommer att behandlas så inga obehöriga kan ta del av det. 

Ditt namn kommer också avidentifieras genom att ditt namn kommer bytas ut i den 

färdiga uppsatsen. När studien är färdigställd finns möjlighet att ta del av uppsatsen som 

är det slutgiltiga resultatet av studien. 
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Med vänlig hälsning Mia Fredriksson, Idrottsvetenskap 180 hp Linnéuniversitetet 

Mobiltelefon:  070 – 3502610 

Mejl: mia.rovaremala71@hotmail.com  

 

 

 

 

10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• När är du född? 

• Hur såg dina uppväxtförhållanden ut? 

• Hur såg din familj ut när du var barn? 

• Hur såg dina föräldrar på idrott och fysisk aktivitet? 

• Idrottade någon av dem?   Hur ser det ut idag? 

• När började du idrotta?   Med vad? 

• Hur ser din familj ut idag? 

• Hur ser din familj på att du utövar triathlon?    Hur ser dina vänner på att du 

utövar triathlon? 

• Är det någon mer i din familj som utövar triathlon? 

 

Triathlon, träning och tävling 

• Vad innebär begreppet triathlon för dig? 

• Vilka kunskaper om triathlon uppfattar du att individer som inte utövar triathlon 

har? 

• Vad tror du individer som inte utövar triathlon har för uppfattningar om 

begreppet triathlon och dess utövare?  Tror du det skiljer sig mellan kvinnor och 

män? 

• När började du med triathlon?  Vad var det som fick dig att börja? 

• När tävlade du i triathlon första gången? 

• Vilka tävlingar har du deltagit i?  Hur många? 

• Vilket moment tycker du är svårast, kontra vilket tycker du bäst om?  Motivera 

• Hur mycket tid lägger du på din träning? Fördelat på de olika momenten/ hur 

planerar du din träning? 

• Är du med i någon triathlonklubb? 

• Är triathlon till för alla? Utveckla ditt svar. 

• Hur uppfattar du kulturen och atmosfären inom inom klubben?  

• Kan du berätta hur du uppfattar kulturen inom triathlonsfären? 

mailto:mia.rovaremala71@hotmail.com
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Motivation, drivkrafter och självbild 

• Har du någon/några förebilder? 

• Använder du sociala medier i samband med din träning och utövande av 

triathlon?   Är du med i någon grupp på facebook/ följer du någon på instagram? 

• Vilken bild/uppfattning av dig själv vill du förmedla (till andra) när det gäller 

triathlon?  Hur uppfattar du att det stämmer överrens med verkligheten (att andra 

har den uppfattningen) 

• Hur definierar du en triathlet (När anser du att man blir triathlet?) Motivera och 

utveckla 

• När såg du dig själv som triathlet första gången? 

• Hur ser du på dig själv idag jämfört när du började med triathlon? 

• Hur ser du på andra utövare av triathlon och dess prestationer? 

• Är triathlon en materialsport?  Är det viktigt med rätt prylar? Motivera 

• Är triathlon individ eller teamidrott? Motivera 

• Hur påverkas din familj av ditt utövande av triathlon? 

• Hur uppfattar du att ditt sociala liv med vänner påverkas av ditt utövande av 

triathlon? 

• Vad är det som driver/ motiverar dig att hålla på med triathlon? 

• Identifierar du dig som triathlet? Ironman? Både och? Motivera ditt svar. 
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10.3 Bilaga 3 – Matris på Innehållsanalys 

 

 

Meningsbärandeenhet 

- citat 

Kondensering Kod Under -

kategori 

Kategori 

”Jag vill uppleva 

publiken! Man har 

stått där liksom varje 

år och hejat på när de 

springer och cyklar 

förbi. Nu vill jag vara 

på den sidan, supa in 

all den energin som 

publiken ger” (Mats) 

”Jag vill 

uppleva 

publiken!...Nu 

vill jag stå på 

den sidan och 

supa in all 

energi som 

publiken ger”  

Positivt att 

uppleva 

publikens 

energi 

Publikens 

energi 

motiverar 

Motivation 

” I klubben fick jag 

en känsla av 

gemenskap som jag 

saknat innan. Jag är 

beroende av andra för 

att lära mig och att 

utvecklas men på 

startlinjen är det bara 

jag som kan påverka, 

inga lagspelare att 

passa till…” (Moa) 

Klubben gav 

en känsla av 

gemenskap, 

jag är 

beroende av 

andra.. 

Att känna 

gemenskap 

i en grupp 

Positiva 

känslor av 

gemenskap 

Gemenskap 

”…En del lägger ju ut 

allt, men som sagt 

träningar brukar jag 

inte lägga ut. Men det 

är ju ett sätt att få 

bekräftelse, att folk är 

inne på ens sida  och 

att man får många 

likes och så..” (Tim) 

”…Träningar 

brukar jag inte 

lägga ut.. det 

är ett sätt att 

få bekräftelse.  

Att få många 

likes…”  

Få 

bekräftelse 

genom att 

få likes 

Att bli 

sedd ger 

självkänsla 

Självkänsla 
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