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Förord 

Jag vill börja med att tacka min sambo för att hans enorma fotbollsintresse smittade mig 
till att skriva detta examensarbete. Det har gett mig än mer kunskap inför mitt arbete som 
studie- och yrkesvägledare. Jag vill även passa på att tacka mina respondenter som gjort 
denna studie möjlig, som hjärtligt har delat med sig av sina erfarenheter om- och inom 
studie- och yrkesvägledning. Ni har både gett mig chansen att konstatera det jag redan 
anade, men också överraskat mig med sådant jag inte trodde skulle komma fram i denna 
studie. Det har så klart lett till att min nyfikenhet drivit mig framåt till att studera mer 
inom området. Jag vill slutligen tacka mina vänner och min familj som ständigt kunnat 
anpassa sig efter mina spontana behov av att antingen komma ifrån studien en stund, för 
att i nästa ställa in planerade träffar för att jag fastnat i mitt arbete med denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Studien belyster två elitsatsande fotbollsspelares väg genom eller förbi studie- och 
yrkesvägledningen, samt två studie- och yrkesvägledares erfarenheter från arbete med 
elitsatsande individer. En av studie- och yrkesvägledarna är själv f.d. elitidrottare och 
delger därmed även sina erfarenheter som sökande. Studiens syfte är att klargöra 
respondenternas erfarenheter för att kunna lyfta olika påverkansfaktorer som kan finnas 
hos dessa sökande, samt att belysa vad inom vägledningen som kan gagna dessa individer 
inför, under och efter sin karriär. Studiens frågeställningar berör därmed 
respondenternas erfarenheter av tidigare vägledning samt deras tankar om framtidens 
vägledning. Studien kan även väcka tankar om vägledning inom andra elitsatsande 
områden utöver fotbollen.  

Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv då den avser att visa respondenternas 
egna upplevelser av vägledningen, den är även kvalitativ för att kunna få djupgående  
information. Då studien handlar om olika påverkansfaktorer används Social Cognitive 
Career Theory och Learning Theory of Career Counseling samt begreppet ”Cooling down” 
för att delvis kunna beskriva hur viss påverkan i individers omgivning senare kan påverka 
deras karriärval.  

Resultatet visar påverkan från många olika faktorer i fotbollsseplarnas omgivning. För 
studie- och yrksesvägledningen får det betydelse genom att vi ständigt jobbar utifrån 
individens bästa medan andra enligt denna studies respondenter ser fotbollsspelaren mer 
generellt som en idrottare. Då en elitsatsning innebär stor målmedvetenhet så saknas det 
utrymme för en reservplan som hade kunnat lindra den oro som spelarna har med sig 
under karriären. Studiens resultat kan inte generaliseras på grund av dess storlek men 
väcker tankar om vilken påvkeran som kan förekomma i en fotbollsspelares karriär.  
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1. Inledning 
En studie- och yrkesvägledare har sig själv som största verktyg, och ska sträva efter att 
lämna sina egna åsikter och värderingar utanför samtalen,  detta för att på ett 
professionellt sätt kunna vägleda sina klienter. Sveriges vägledarförening (SVF 2017) 
nämner att god självkännedom och vetskap om sina värderingar är något alla vägledare 
ska sträva efter. Men hur lätt är det att stiga ur sin egen uppfattning om omvärlden? 
Smiter våra egna antaganden och åsikter ut genom den professionella fasad vi försöker 
hålla upp, och påverkar de i sin tur dem vi möter? Det är några tankar jag har med mig in 
i denna studie.  Lovén (2015) skriver om Ram Wallace som själv utnämnde sig till 
världens sämsta vägledare, anledningen var att han avrådde Alan Shearer från att satsa på 
fotboll som karriär. Shearer är idag den som har gjort flest mål i Premier Leagues historia 
(premierleague.com). Wallace ansåg att han själv var formad efter den tidens 
industrianda där ett hederligt yrke och förmågan att försörja sig var självklara 
värderingar, och det var därför han agerade som han gjorde. Inom fotbollen finns det 
stora skaderisker, enligt en studie av Drawer och Fuller (2001) visade det sig att nästan 
hälften av deras respondenter tvingats avsluta sin fotbollskarriär på grund av sina skador. 
En annan risk är att inte nå hela vägen fram som Tony Flygare berättar om i sin biografi. 
Om hur han en gång var större än Zlatan, men sedan missar en viktig straff i Malmö 
Fotbollsförening och därmed blir utfryst av sin egen klubb och förlorar allt (Flygare & 
Nilsson-Padilla). 
 
Så hur ska studie- och yrkesvägledning för dessa sökande gå till? Sökande som ofta redan 
har en tydlig plan och som många gånger satsar allt på ett kort och därmed går förbi 
vägledningen. De som både är individer med som samtidigt påverkas av de 
fotbollsklubbar de senare kommer att spela i. Frågan är om det finns plats för att ha med 
sig en reservplan i en värld där målmedvetenhet är ett ledord? Då fotbollsklubbarna 
ständingt förväntar sig att få ut så mycket resultat av spelarna som möjligt, och studie- 
och yrkesvägledarna istället sätter spelarna som individer i första hand kan dessa ses som 
motståndare. Om studie- och yrkesvägledarna har sprungit förbi fotbollsklubbarna och 
vägledningen därmed kommer för sent innebär det att dem satt sig själva i offside och är 
ospelbara. Så när är vägledningen lämplig? 
 
I rollen som studie- och yrkesvägledare så kan vi träffa många individer som har olika 
typer av elitsatsande drömmar. Studien kommer på grund av dess storlek inte kunna väga 
in dem alla, det kommer däremot att finnas material att bli inspirerad ifrån, och där 
tankar kan väckas i fler vägledningsområden med elitsatsande individer. Tankar om de 
värderingar vi studie- och yrkesvägledare har, och hur de senare kan påverka de vi möter.  

1.1 Syfte 
 
Studiens syfte är att genom respondenternas erfarenheter bidra till mer kunskap om 
vägledning för elitsatsande individer. Samt belysa de påverkansfaktorer som finns inom 
vägledningen och den omgivning dessa sökande befinner sig i.  
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur har de elitsatsande fotbollsspelarna upplevt sin studie- och yrkesvägledning? 
• Upplever studie- och yrkesvägledarna att deras egna värderingar påverkar vägled-

ningssamtalen? 
• Hur vore det rimligt att vägleda elitsatsande individer? 



 

 2 

2. Teori 
Studien lutar sig mot två karriärteorier inom studie- och yrksvägledningen. Social 
Cognitive Career Theory och Learning Theory of Career Counseling med dess förlängning 
Planned Happenstance Theory. Slutligen lyfts även begreppet ”cooling down” som 
florerar inom studie- och yrkesvägledningen. I slutet av varje teoridel beskrivs hur de 
fortsatt kommer att användas i studien. 

2.1 Social Cognitive Career Theory (SCCT) 
 
SCCT är en teori som används för att förstå och förklara processerna kring de studie- och 
yrkesval vi gör, teorin vill förklara hur vi utvecklar våra utbildnings- och yrkesintressen 
(Brown, Lent, Telander, Tramayne 2011). Inom teorin finns några grundläggande begrepp 
som kommer att användas i studien, dessa är self-efficacy, outcome expectation och 
personal goals. Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan att klara av de 
uppgifter vi ställs inför, medan outcome expectation står för de förväntade utfallet av 
deltagandet i dessa uppgifter (Brown et al. 2011). Exempelvis deltar vi i de uppgifter som 
vi tror att vi kommer att kunna klara av och som dessutom leder till ett positivt utfall för 
oss, medan vi däremot håller oss ifrån uppgifter som vi inte tror oss klara och som vi 
dessutom inte ser någon vinning i. Alltså kommer en person med hög tilltro till sig själv 
och en mer positiv inställning till det förväntade resultatet ställa högre personliga mål 
(personal goals) än en person som har lägre tilltro till sig själv eller lägre förväntingar på 
resultatet. Människors self-efficacy och outcomexpectation kan därmed delvis förmedlas 
som de faktorer som ökat de förmågor och den skicklighet som de har (Brown et al. 2011). 
En persons self-efficacy kan förändras genom livet. När vi klarar av en ansträngd uppgift 
vi tagit oss an så ökar vårt self-efficacy, medan de sjunker vid misslyckande. Den 
upplevda självförmågan kan inte bara påverkas av egna erfarenheter utan även genom 
andras, den kan även påverkas av de värderingar eller fördomar som cirkulerar i 
samhället (Andergren 2014). Hur vi människor tar vara på våra talanger påverkas av vårt 
self-efficacy, det innebär att personer med samma talang kan uppnå helt olika resultat. 
Self-efficacy, outcome expectation och personla goals är i samspel med varandra och 
påverkas alla av våra tidigare erfarenheter och vår omgivning (Andergren 2014). 
 
Inom SCCT finns även en intressemodell, den förklarar hur ett intresse utvecklas. 
Andergren (2014) nämner att de aktiviteter vi håller på med som barn kan vara 
avgörande för de karriärval vi gör senare i livet. Olika individer är olika rustade för vissa 
aktiviteter vilket benämns som talang, men det behövs även träning, förebilder samt 
viktiga personer i ens omgivning som kan komma med feedback. Han menar vidare att  
tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) grundas här, och det förväntade utfallet 
(outcome expectation) börjar uppfattas. Vår motivation ökar  genom att vi därmed sätter 
upp personliga mål (personal goals) att sträva emot. 
 
Begreppen self-efficacy, outcome expectation och personalgoals samt teorins 
intressemodell kommer att användas för att analysera varför spelarna har gjort de val 
dem har gjort, samt hur dessa kan förändras hos dem vid påverkan från omgivningen. 
Begreppen kommer även användas för att analysera hur framtida vägledning för 
elitsatsande fotbollsspelare bör vara.  

2.2 Learning Theory of Career Counseling (LTCC) 
 
Andergren (2014) förklarar att Mitchell, Levin och Krumblotz teori LTCC handlar om hur 
vi gör karriärval vilket undersöks genom fyra grundfaktorer. 
Medfödd begåvning handlar om det vi har medfött så som fysiskt utseende, kön etc. 
Men de menar även att vissa individer även är födda med viss talang för bland annat 
konst, musik, idrott. Individen är bättre på att lära sig mer desto större den medfödda 
begåvningen är. 
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Förhållanden och händelser i omgivningen handlar om faktorer som ligger 
utanför individens egen kontroll, så som de sociala, kulturella, politiska och ekonomiska. 
Även klimatet och geografin påverkar de karriärval vi gör samt föräldrars 
utbildningsbakgrund och deras möjlighet att hjälpa till ekonomiskt under studietiden. 
Inlärningserfarenheter resulterar senare i individens karriärönskningar. Dessa 
inlärningserfarenheter kommer därmed till slut att påverka individens karriärval. Teorin 
skiljer på intrumentellt- och associativt lärande. Det instrumentiella lärandet förstås bäst 
genom en individs beteende, om ett visst beteende genererar ett positivt resultat är det 
stor sannorlikhet att individen kommer att fortsätta med ett liknande beteende i 
framtiden. Det associativa lärandet handlar om det vi kan associera till, information eller 
händelser som vi har erfarenhet av gör att vi kan göra vissa generaliseringar. Dessa kan 
vara felaktiga om vi exempelvis fått fel information. 
Problemlösningsförmåga handlar om målsättning, kartlägga värderingar, skapa 
valalternativ, samt skaffa sig yrkesinformation. Problemlösningsförmågan grundar sig i 
den medfödda begåvningen, olika faktorer från omgivningen samt indidiens 
inlärningserfarenheter. Problemlösningen grundar sig även i individens tidigare 
erfarenheter. 
 
Vägledarens roll är att lära de sökande olika beslutstekniker samt hjälpa dem att använda 
dessa. Det handlar också om att hjälpa de sökande att hantera oförutsägbara händelser 
(Andergren 2014). 

2.2.1 Planned Happenstance Theory 
 
Planned Happenstance Theory är den andra delen inom LTCC och handlar till stor del om 
att agera för att kunna ta vara på de chanser som dyker upp i ens karriär. Vi är födda med 
olika egenskaper och i vår omgivning sker ständigt oförutsägbara händelser med både 
positiva och negativa utfall där vi får chans att lära (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). 
De anser också att vi aktivt ska skapa och omvandla oplanerade händelser för att de ger 
oss chans till lärande. Teorin ska inte förknippas med magi genom att chanser bara dyker 
upp och nya dörrar öppnas, utan att vi aktivit måste lära oss att agera för att skapa och 
hitta möjligheter. Mitchell (et al. 1999) menar att det är stor skillnad på den som passivt 
väntar på att möjligheter ska dyka upp och den som aktivt arbetar för att hitta dem. De 
nämner också två begrepp inom teorin; Exploration (Utforskning) och Skills 
(Färdigheter). Utforskningen ger möjlighet att hitta de chanstillfällen som finns, medan 
färdigheterna gör att vi kan nyttja de chanser som dyker upp. Teorins färdigheter är 
följande; 
 

1. Nyfikenhet – Utforska de inlärningsmöjligheter som finns. 
2. Uthållighet – Ansträngning trots motgångar. 
3. Flexibilitet – Kunna ändra attityder och rådande omständigheter. 
4. Optimism – Se nya chanser som möjligheter. 
5. Risktagande – Agera trots osäkra utfall. 

(Mitchell et al. 1999) 
 
Teorins grundfaktorer används vid analysen för att förklara hur det kommer sig att fot-
bollsspelarna har gjort sina karriärval, de används även för att beskriva hur olika företeel-
ser har påverkat dem. Teorins senare del finns med för att förklara färdigheter som kan 
hjälpa fotbollsspelarna att agera aktivt i sin karriär.  

2.3 Begreppet cooling down 
 
Inom olika forskningsrapporter som berör studie- och yrkesvägledning florerar begreppet 
cooling down, något som förklaras genom beskrivningar om hur vägledare och 
arbetsförmedlare ger råd om yrken med lägre utbildningsnivå än de sökandes egna 
ambitioner, vissa följer de råd de får medan andra inte gör det (Lidström 2009). ”Cooling 
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down” handlar om att modifiera den sökandes tankar om sitt val så att denne senare 
väljer ett alternativ med lägre status. Ett exempel kan vara att en studie- och 
yrkesvägledare påverkar en sökande som vill bli läkare till att välja att istället utbilda sig 
till undersköterska. Detta kan ske genom vägledarens egna värderingar om den sökandes 
förmågor (Sawyer 2006). Studie- och yrkesvägledarna överlag i Lindh´s (1997) studie ser 
det som en av deras uppgifter att få eleverna att välja en studie- och yrkesväg som de 
kommer att klara av. Det handlar om att ge individerna specifik information så att de gör 
realistiska val, så kallad realitetsanpassad information. Detta kan ses som ”cooling down” 
då Studie- och yrkesvägledaren anpassar sin information efter tron om elevens förmåga 
att klara av ett visst studie- och yrkesval. 
 
Begreppet används för att analysera studie- och yrkesvägledarnas svar för att se om det 
förekommer någon form av cooling down i mötet med elitsatsande sökande.  
 
 
3. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer studie- och yrkesvägledningens påverkan på individen 
att lyftas,  även hur vi människor påverkas av auktoritet beskrivs. Fotbollskarriären 
beskådas och begreppet elitidrottare defineras. Litteraturgenomgången lyfter även vad 
som krävs för att lyckas som fotbollsspelare och vilka risker som är stora inom sporten. 
Till sist nämns vilka utbildningsvägar som går att kombinera med en idrottslig 
elitsatsning både på gymnasie- och universitets/högskolenivå. 

3.1 Studie- och yrkesvägledningens påverkan 
 
Sveriges vägledarförening (SVF, 2o17) är en intresseföreing som arbetar med frågor för 
att stärka och utveckla vägledningen både som verksamhet och som profession. De har 
tagit fram en etisk deklaration som ska fungera som ett stöd för verksamma studie- och 
yrkesvägledare, och de skriver att professionalism och god etik ska prägla vägledningen. 
SVF menar också att det ställs höga krav på vägledares etiska medvetenhet och att ett 
reflekterat och medvetet agerande krävs inom vägledningen. De nämner att en 
medvetenhet om sina attityder och värderingar gentemot individ och samhälle är något 
en vägledare ska sträva efter för att ha yrkesprofession. Vid information som ges till en 
individ ska vägledaren sträva efter att den är relevant, tydlig och objektiv (SVF 2017).  
Andergren (2014) nämner att vägledare kan påverka individen i sitt val, han menar att de 
verktyg vägledare har till sitt förfogande är kraftfulla och om de inte handskas med 
aktsamhet så kan den sökande styras till olika studie- och yrkesval. Han menar vidare att 
när metoderna inom vägledningen används på fel sätt kan konsekvenserna för den 
sökande bli stora. Hur stor påverkan på individen blir beror på vilken individ vägledaren 
möter (Andergren 2014). Tankemöster kan väljas av vägledaren, att se antingen 
möjligheter eller hinder för den sökande. Dessa tankar finns både hos oss själva och dem 
vi jobbar med (Lants & Friedrich 2006). De ställer sig också frågan om vilken betydelse 
detta val av tankemönster får för den sökande. 
 
I statens offentliga utredningar (SOU) nämner Sawyer (2006) hur en vägledare utefter 
sina egna värderingar om den sökandes önskemål, kunskapsnivå och etniska bakgrund 
kan se den sökandes mål som orimliga. Vägledaren talar med den sökande som sedan 
”släpper taget” om sina mål. På detta sätt kan den sökandes tankar och mål modifieras. 

3.1.1 Auktoritetens påverkan 
 
Cialdini (2005) skriver i sin bok ”Påverkan” om hur vi människor påverkas av bland 
annat auktoritet, han refererar till ett experiment gjort av Milgram 1974.  
Försökspersonerna fick innan veta att testet handlade om minne. Försöksperson 1 
uppmanades att ge elektriska stötar till försöksperson 2 (skådespelare) när denne svarade 
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fel på de minnesfrågor som ställdes i experimentet. Försöksperson 1 gick så långt att 
denne utdelade stötar upp till 400 volt , orsaken var påmaningar från experimentledaren, 
en proffessor med rock som enligt Milgram ses som auktoritär. Testet utfördes på många 
personer och alla som arbetade med experimentet förvånades över resultatet att 65% av 
alla deltagare fullföljde de dem blivit ålagda att göra. Milgram är efter många 
diskussioner om andra faktorer säker på att orsaken till resultatet är den enorma 
pliktkänsla inför auktoriteter vi människor har. Milgram omprövade även experimentet 
där proffessorn manade försöksperson 1 att sluta ge stötar, medan försöksperson 2 
(skådespelare) uppmanade till att fortsätta, 100% av försökspersonerna slutade att utdela 
stötar. Cialdini menar vidare att vi lär oss från barnsben att lyda mot de rätta 
auktoriteterna, och att vi sällan väger fördelar mot nackdelar vid direktiv från dessa. En 
erkänd auktoritet kan med sin information ge oss genvägar till hur vi ska agera. Som barn 
är lärare och föräldrar exempel på auktoritära då de anses klokare medan som vuxen 
övergår det till arbetsgivare, domare och politiska makthavare, eftersom de bör ha bättre 
tillgång till information och makt. När vi ser att auktoritetslydnad lönar sig blir detta 
bekvämt, vi behöver inte tänka för oss själva. Detta sätt leder ofta till rätt agerande, men 
det kan även bli helt fel (Cialdini 2005). 

3.2 Fotbollskarriären 
 
En elitidrottare kan beskrivas som en person som tävlar i den högsta serien inom sin 
idrott, det är dock svårt att definiera var gränsen går. Om det handlar om den ekonomiska 
bit idrotten bringar, eller den tid en individ lägger ner på sitt idrottande (Uebel 2007). 
Underhållningsvärdet betyder mer i idrottens proffessionalisering än vad individens 
konkurrenskraft gör, och påverkar på vilka villkor idrotten bedrivs. Inom fotbollen räknas 
spelarna som elitidrottare då de spelar i landslaget, eller de två högsta serierna i 
herrfotbollen eller den högsta serien inom damfotbollen (Lindfelt 2007). En elitidrottare 
kan både benämnas som individ och som det mer generella, idrottare. Som idrottare är 
spelaren en del av ett lag som i sin tur är en del av klubb eller förening.  

3.2.1 Att lyckas 

Lindfelt (2007) menar att skicklighet, kompetens, vilja, uthållighet och målmedveten 
satsning är begrepp som kopplas till elit. Inom tävlingsidrotten finns klara regler som vi-
sar vilka prestationer som avgör vilken individ som är bättre än andra. Tid och engage-
mang är något en individ måste satsa på vägen mot eliten, och ju högre konkurrens det 
finns desto mer krävs det av individen. Även Ivarsson (2014) nämner tid som en fram-
gångsfaktor inom elitsatsningen. Då Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) gjorde en storskalig undersökning kom det fram att 265 miljoner människor värl-
den över spelar fotboll, vilket betyder att det är den världsledande sporten sett utifrån an-
talet utövare (Kunz 2007). Vägen till att spela fotboll på elitnivå är lång och konkurrensen 
är mycket hög menar Lindfelt (2007). Men en elitkarriär kan inte endast komma från det 
engagemang en individ lägger ner, insatsen måste ursprungligen komma från talang 
nämner Svanberg i en intervju med Lindfelt (2007). Även Roderick i Ivarsson (2014) 
nämner vad som krävs för att lyckas inom elitfotbollen, och tar upp faktorer som en grad 
av skicklighet och en sällsynt atletisk konstruktion hos spelaren. Ivarsson (2014) tar i sin 
rapport upp hur viktigt det är med passion och att den i sin tur håller motivationen uppe 
även under de mest enformiga träningsformerna, utan passion kommer motivationen till 
sporten att dö ut vilket för många leder till att de slutar. Han menar att det vi innehar stor 
passion för är det vi därmed kommer att lägga mycket tid på för att bli bättre, och av de 
personer som lyckas livnära sig på sin passion verkar total fokusering på denna vara ett 
gemensamt drag bland dem. 

Ivarsson (2014) skriver i sin rapport ”Att förena passion med försörjning” om den sam-
hällssyn som finns på olika yrken. Han förklarar begreppet ”hederligt arbete” vilket me-
nas med det arbete som är legitimt att försörja sig på, och nämner att samhällssynen på 
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fotboll som yrke endast i undantagsfall räknas som hederligt arbete eller som ett arbete 
över huvud taget. Roderick i Ivarsson (2014) menar att arbete är motsatsen till sport och 
fritid, men tillägger senare att idrottandet för professionella fotbollsspelare är ett yrke. 
Han nämner också att många individer överskattar sina chanser att lyckas inom sporten, 
medan de även underskattar riskerna som finns att faktiskt inte nå hela vägen fram. Att 
ha en reservplan är ovanligt hos dem som helhjärtat strävar mot att kunna försörja sig på 
sin idrott (Ivarsson 2014). De individer som inte lyckas ta sig hela vägen fram har fel tan-
kesätt eller fel inställning anser en del, vilket enligt Ivarsson kan förändras genom rätt 
vägledning. 

3.2.2 Skaderisker 

Inom fotbollen finns många skaderisker, dessa är som störst vid spelande på internation-
ell nivå (Junge & Dvorak 2012).  I en studie av Drawer och Fuller (2001) visade det sig att 
nästan hälften (47%) av deras respondenter varit tvungna att avsluta sin fotbollskarriär 
på grund av de skador de fått inom sporten. Även Ryynänen (2015) visar på stor skaderisk 
i sin avhandling där han studerat VM-turneringarna 2002, 2006 och 2010. Under de 192 
matcher som spelades inträffade 441 skador. Han menar även att skaderisken varierar be-
roende på spelarens position där anfallarna är mest utsatta, samt beroende på olika hän-
delser i spelet så som fult spel, röda och gula kort och matchens dåvarande resultat. Mar-
tin Bengtsson (f.d. fotbollsspelare i Milano) fick under sin karriär en knäskada vilket 
ledde till en stor osäkerhet i vem han själv var när han inte kunde spela fotboll. Han hade 
en rädsla för att lämna sporten då det skulle vara ett svek mot sig själv, vilket senare 
mynnade ut i en depression med självmordsförsök (Utbildningsradion skola 2013). Kon-
sekvenserna av skadan ledde därmed till mer än de fysiska problem som uppstod.  

3.2.3 Utbildning vid sidan av elitsatsningen 
 
På gymnasial nivå finns det två olika utbildningar som går att kombinera med 
elitidrottsutbildning, dessa är Riksidrottsgymnasium (RIG) som kan sökas från hela 
landet och Nationell idrottsutbildning (NIU) som är lokala/regionala utbildningar. På 
dessa utbildningar ges ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700 poäng (200 poäng 
individuellt val, 200 poäng programfördjupning och 300 poäng utökat program vid 
godkännande från rektor). Specialidrottsförbundet är de som tillstyrker RIG- och 
NIUutbildningar så att de blir godkända (Skolverket 2014). Riksidrottsförbundet (2016) 
nämner när de besrkvier elitidrott på gymnasiet att varje elitidrottare ska ges möjlighet 
att göra en fullgod satsning på sin idrottskarriär, samtidigt som en gymnasieutbildning 
ska kunna tillgodogöras. Utbildningen ger möjlighet till att kunna vidareutbilda sig för att 
nå arbetsmarknaden efter avslutad idrottskarriär då de är få som kan leva på sin idrott 
hela livet. Även på universitetsnivå finns två olika former av utbildningar som går att 
kombinera med sin elitsatsning. Riksidrottsuniversitetet (RIU) finns på ett begränsat 
antal lärosäten, 2015-2018 är dessa Umeå Universitet, kombinationen Gymnasitk- och 
idrottshögskolan/Kungliga tekniska högskolan, samt Göteborgs universitet/Chalmers 
tekniska högskola. Studenterna erbjuds anpassade studier där föreläsningar, studietakt 
och tentamina anpassas efter dem. Lärosätet ansvarar för att så långt det är möjligt ge 
stöd till studenten så att denne kan genomföra sin elitsatsning i samband med sina 
studier, de söker även samverkan med idrottsförbund för att bland annat utveckla 
elitidrottsmiljön (Riksidrottsförbundet 2017). Den andra formen av kombinerad 
utbildning för elitsatsande indivier är de elitidrottsvänliga lärosätena (EVL), även dessa 
erbjuder en god elitidrottsmiljö och individanpassade studier. Det som skiljer dem är att 
RIU har ett formellt avtal med Riksidrottsförbundet vilket styr arbetet med tränar- och 
lärarutbildning samt den praktiknära forskningen, men de båda följer samma nationella 
modell. 2015-2018 har följande lärosäten EVL, Högskolan Dalarna, Högskolan Jönkö-
ping, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, 
Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och 
Örebro universitet (Riksidrottsförbundet 2017). 
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4. Metod 
Metoden i studien utgår från det fenomenologiska perspektivet eftersom studien avser att 
undersöka respondenternas egen syn på studie- och yrkesvägledningen. Nedan beskrivs 
studiens datainsamlingsmetod, urval och avgränsning. Därefter följer avsnitt om det 
etiska förhållningssätt som funnits under studiens gång samt hur bearbetningen av det 
insamlade materialet har sett ut. Sist nämns studiens tillförlitlighet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Studien utgår från en fenomenologisk infallsvinkel, och empirin kommer att samlas in via 
intervjuer som är formade efter denna. Inom fenomenologin avses att förstå snarare än 
att förklara sociala företeelser och respondenterna ges chansen att beskriva sin situation 
utifrån sitt eget perspektiv (Justesen & Mik-Meyer 2011). Eftersom jag avser att ta reda på 
respondenternas upplevelser kring studie- och yrkesvägledning och deras karriär så är 
fenomenologin därför en bra infallsvinkel. Den har tidigare visat sig användbar för 
forskare inom utbildning och arbetsmarknad då den avser att undersöka hur elever och 
anställda tänker. Istället för att visa fakta används fenomenologin för att bland annat 
undersöka respondenternas egna uppfattningar, åsikter och känslor (Denscombe 2009) 
vilket är tanken att visa i denna studie. 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte kommer intervjuerna att vara kvalitativa. De avser att 
måla upp fotbollsspelarnas egna upplevelser av sin karriär och vägen dit dem är idag, 
samt den vägledning de fått ta del av, undvikit eller inte blivit erbjuden. Intervjuer kom-
mer även att göras med några studie- och yrkesvägledare för att få deras bild av arbetet 
med elitsatsande individer. Kvantitativa intervjuer hade inte gett lika djupgående 
information för att kunna besvara studiens huvudsakliga frågeställningar. Intervjuerna 
kommer att vara semistrukturerade då det är mer meningsfullt än strukturerade 
intervjuer inom fenomenologin (Justesen et al. 2011). Det som utmärker att intervjuerna i 
denna studie är semistrukturerarde är att det finns en färdig intervjuguide med öppna 
huvudfrågor, samtidigt som det finns utrymme för respondenterna att själva föra in 
intrvjun på olika valfria områden (Denscombe 2009). När respondenterna själva har 
utrymme att tala om det som dem finner är relevant kan det ge studien ett vidare 
perspektiv och möjlighet att upplysa om sådant som intervjuguiden missat. 
 
Intervjuerna har spelats in vid tillåtelse från respondenterna för att få med viktiga detaljer 
till analyseringen av studien, Trost (2005) menar att många kan bli besvärade av att sam-
talet spelas in men att de flesta vänjer sig vid situationen. Jag anser att det var nödvändigt 
för att i efterhand detaljerat kunna analysera materialet utan risk för att jag själv glömt 
viktiga detaljer. Då jag vill ge respondenterna chans att hinna vänja sig vid inspelningen 
har jag valt att i början av intervjun ställa frågor som anses lätta för respondenterna att 
besvara. Denscombe (2009) menar att respondenterna ska få en chans att slappna av i 
början av intervjun och då få frågor som de förväntas ha ett genomtänkt svar på. Jag in-
ledde därmed intervjuerna med att fråga om respondenternas utbildningsväg då de är nå-
got jag förväntade mig att de hade en klar bild över och som gav dem möjlighet att finna 
sig till rätta i intervjusituationen. 

4.2 Urval 
 
Urvalet har skett genom att välja respondenter som är aktiva fotbollsspelare på heltid, 
samt studie- och yrkesvägledare som har jobbat eller jobbar med elitsatande individer. Då 
studien inte täcker hela populationen elitsatande fotbollsspelare och studie- och 
yrkesvägledare anser jag inte att resultatet kan generaliseras. Det är omöjligt att 
statistiskt generalisera i en studie med för få respondenter (Kvale 1997), då syftet med 
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studien snarare är att väcka eftertänksamhet än att visa fakta så ser jag inte detta som ett 
problem. 
 
Urvalet har gjorts efter studiens frågeställningar som dels vill ha svar på elitsatsande 
fotbollsspelares syn på studie- och yrkesvägledningen, samt studie- och yrkesvägledares 
egna tankar kring denna typ av vägledning. De två fotbollsspelare som intervjuas kommer 
från två olika svenska fotbollsklubbar som spelar på allsvensk nivå vilket är den högsta 
serien inom svensk fotboll. Båda spelarna har dessutom någon gång under sin karriär 
spelat fotboll utomlands. Den ena studie- och yrkesvägledare som intervjuas jobbar på en  
grundskola, och den andre är själv tidigare elitidrottare som nu arbetar på en 
gymnasieskola. Båda vägledarna har studie- och yrksvägedarexamen. 

4.3 Avgränsning 
 
Studien kommer att fokusera på manliga individer som valt att elitsatsa inom fotboll, och 
utelämnar övriga elitsatsande områden. Jag kommer inte att belysa könsperspektivet i 
denna studie då syftet inte är att göra en jämförande analys. Tiden som finns till förfo-
gande avgör studiens storlek, jag kommer därför att ha möjlighet att ge inblickar i hur det 
kan se ut inom området men den har inte som syfte att återspegla hela fakticiteten. Stu-
dien kommer endast att belysa de individer som tagit sig hela vägen inom sin elitsatsning 
och utelämnar därmed de som misslyckats längs vägen. Anledningen är studiens storlek 
och den tid som funnits till förfogande, jag anser att det är ett intressant område att un-
dersöka vidare och därmed kunna jämföra om individerna mött vägledningen på olika 
sätt.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Jag kommer i studien att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princi-
per, med deras fyra krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. In-
formationskravet kommer att uppnås genom missivbrevet där respondenternas uppgift i 
studien beskrivs, samt de villkor som gäller. Studiens syfte beskrivs så att respondenterna 
själva kan göra ett medvetet val i att delta i studien eller inte. Vid intervjutillfället delges 
även respondenten information om hur studien genomförs. Samtyckeskravet uppfylls ge-
nom att i inledningen av intervjun, efter information om studien fråga om samtycke. 
Detta spelas in under den ljudupptagning som görs vid tillåtelse från respondent. Re-
spondenterna delges även information om ett frivilligt deltagande där de när som helst 
kan välja att avbryta studien. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att de som får ta del 
av det insamlade materialet kommer att arbeta under tystnadsplikt. Då jag är den som 
kommer att transkribera intervjuerna kommer jag även att kunna avidentifiera det in-
samlade materialet innan det tas del av någon obehörig. Då det är få respondenter i stu-
dien kan en snabb avidentifiering göras utan risk för att det insamlade materialet blandas 
ihop mellan dem. Nyttjandekravet uppfylls genom att allt insamlat material endast an-
vänds till studiens syfte, när det insamlade materialet är bearbetat och studien avslutas 
kommer alla inspelningar och transkriberingar att raderas. 

4.5 Analysmetod 
 
Det insamlade materialet kommer att analyseras genom kvalitativ dataanalys. Denscombe 
(2009) nämner att de flesta experter huvudsakligen är eniga om att denna analys 
innefattar fem steg, förberedelse av-, förtrogenhet med-, tolkning av-, verifiering av-, och 
presentation av data. Förberedelsen har skett genom att intervjuerna har transkriberas. 
För att sedan bli förtrogen med det insamlade materialet har transkriberingen bearbetas 
med hjälp av den hermaneutiska cirkeln som avser att jag läst igenom de utskrifter som 
gjort för att få en djupare förståelse för vad respondenterna verkligen menar (Kvale 1997). 
Trost (2005) menar att det finns risk för att gå miste om tonfall, tankepauser och delar av 
talspråket vid transkribering. Jag ser dock mycket värde i detta då jag verkligen fördjupar 
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mig i intervjuerna. Jag kommer att fortsätta att lyssna på dem efter transkriberingen för 
att undvika att missa de viktiga aspekter Trost påpekar. Denna metod kan hjälpa till att 
hitta mer än det uppenbara, det som sägs mellan raderna (Denscombe 2009). För att se-
dan tolka dessa data så har det insamlade materialet märkts efter olika teman som senare 
blivit resultatets underrubriker. Verifiering inom den kvalitativa forskningen är svår då 
det inte går att kopiera den sociala inramningen som respondenterna har, Lincoln och 
Guba (1985, i Denscombe 2009) menar på grund av denna svårighet att vi bör benämna 
validitet som trovärdighet istället. Eftersom informationen från respondenterna kommer 
att vara personlig och inte avser att visa någon fakta, anser jag att den är trovärdig. Den 
risk som finns är den mänskliga faktorn att respondenterna inte är sanningsenliga, vilket 
är något jag aldrig kommer att få veta. Inom fenomenologin handlar det inte om att lyfta 
upp fakta till ytan, vilket innebär att det enligt Justensen (et al. 2011) inte heller blir mitt 
ansvar att avgöra om respondenternas upplevelser är riktiga eller inte. De tillägger att 
rollen som intervjuare innebär att skapa ett samtalsklimat som gör att respondenten fritt 
kan uttrycka sig och känna sig trygg i intervjusituationen. Eftersom jag även kommer att 
göra respondenterna medvetna om möjligheten till anonymitet i den slutliga rapporten 
samt att avsluta intervjun när de vill, så anser jag att tillförlitligheten fortfarande är god i 
det insamlade materialet eftersom det skapats ett tryggt samtalsklimat. Jag anser även att 
litteraturen är tillförlitlig då den är grundad i tidigare forskning och vetenskapliga artik-
lar. Information som är hämtad från internet är från väl kända myndigheter, föreningar 
eller förbund. Den litteratur som inte vilar på samma grad av tillförlitlighet är Tony Flyga-
res självbiografi, den kommer dock inte att på något vis påverka studiens resultat då den 
endast använts för att visa ett exempel. Då Flygares historia finns beskriven i många me-
dier och är välkänd inom fotbollskretsar så anser jag att det är ett relevant exempel med 
god tillförlitlighet. Presentation av data sker genom att lyfta de delar av intervjuerna som 
kan kopplas till de teman som skådats. Då det är mycket data som samlas vid kvalitativ 
metod så måste jag inse att inte allt går att presentera som Denscombe (2009) menar. 
Som fortsatt nämner att läsaren av rapporten därmed inte vet om detta urval reflekterar 
det insamlade materialet på ett rättvist sätt. Därmed har jag valt att lägga in längre citat 
för att motverka denna effekt, då citaten är längre upplevs de inte på samma sätt utryckta 
ur sitt sammanhang. Citaten är i vissa delar modifierade där orter, åldrar och årtal är avi-
dentifierade. Detta är väl utmärkt med följande symboler [ ]. 

4.6 Metoddiskussion 
 
Fördelen med en fenomenologisk infallsvinkel i denna studie är att den skapar möjlighet-
er för respondenterna att beskriva sina erfarenheter utifrån hur de anser att verkligheten 
är. Det finns även en inbyggd respekt för människor (Denscombe 2009), som även menar 
att infallsvinkeln är lämplig i småskaliga forskningsprojekt vilket jag anser att denna stu-
die är. Nackdelen är att det insamlade materialet saknar vetenskaplig exakthet då den ut-
går från människors egen uppfattning av verkligheten (Denscombe 2009), något jag inte 
skulle kunna komma undan i denna studie med tanke på de forskningsfrågor jag ställt. 
Denscombe nämner även att en fenomenologisk studie är svår att generalisera ifrån vilket 
ändå inte är min avsikt i studien. Han nämner även några fördelar med intervjuer, bland 
annat de djup som det insamlade materialet får. Dessutom blir materialet baserat på re-
spondenternas prioriteringar, åsikter och idéer vilket denna studie syftar till att under-
söka. En nackdel han lyfter är att det är tidskrävande att göra intervjuer, något som jag 
har valt att prioritera för att få möjlighet att samla djupgående information. Fördelen med 
en kvalitativ analys är att den är tagen ur verkligheten, den är inte bara teoretiserad utan 
förankrad i verkliga situationer (Denscombe 2009). Han menar vidare att analysen är de-
taljerad och analysmetoden ger utrymme för flera möjliga förklaringar. Likväl som att 
transkriberingen av det insamlade materialet tar tid, så gör även analyseringen det. Då 
antalet respondenter i relation till befintlig tid för studien är lämpligt så kommer ändå 
analysen att hinna bearbetas grundligt.  
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5. Resultat 
I resultatet presenteras fotbollsspelarnas syn på den studie- och yrkesvägledning de har 
fått, och även deras tankar om behovet av vägledning under karriären både tidigt och när 
det är dags att avveckla elitsatsningen. De delger sina egna erfarenheter av hur väl 
behovet av vägledning har uppfyllts och kommer med förslag för hur arbetet med 
vägledning för elitfotbollsspelare kan se ut framöver. Studie- och yrkesvägledarna delger 
sina erfarenheter från mötet med elitsatsande individer, sin syn på vägledning samt sina 
tankar om hur framtidens vägledning för elitsatsande fotbollsspelare kan se ut. Den 
vägledare som själv tidigare har varit elitidrottare delger även sina erfarenheter ur en 
sökandes perspektiv. 

5.1 Fotbollsspelarnas bakgrund 
 
Båda fotbollsspelarna som intervjuats har utövat sporten sedan 5 års ålder, intresset 
kommer från början ifrån deras pappor som spelat fotboll själva men på en lägre nivå. De 
talar om ett evigt spelande i ung ålder där ett stort engagemang har lagts ner för att ta sig 
dit de är idag. 
 

…så när jag växte upp ute på landsbygden så, så spelade min pappa fotboll i [ort] 
och min storebror spelade fotboll, och jag spelade fotboll på varje rast i skolan, 
nästan efter varje skoldag var jag på nått sätt antingen uppe på 
[idrottsanläggning] där [fotbollslag] då har sin idrottsplats, eller hemma ute på 
gårdsbacken och spelade eller hos min kusin eller hos farmor och farfar …. jag 
tränade redan väldigt ofta som barn, när jag var 11 så spelade jag i tre lag, jag 
spelade med mina [år]:or som jag är, jag spelade med [år]:orna (ett år äldre –
författarens tillägg) och jag spelade med [år]:erna (2 år äldre – författarens 
tillägg) till och med. Så jag var med i tre lag. När jag var 14 så kom jag upp i A-
laget som sagt… eh.. så jag har hela mitt liv tränat fotboll nästan varje dag. 
(Fotbollsspelare 1). 
 
…så det var mycket fotboll hela tiden, och alla mina kompisar spelade fotboll 
också. Så det har alltid funnits.. (Fotbollsspelare 2). 

 
En av studie- och yrkesvägledarna nämner hur det kan finnas en machokultur på vissa 
orter som leder till att alla måste dela samma intresse, därmed kanske inte alla som söker 
sig vidare mot en elitsatsning har det som huvudsaklig dröm utan mer följer de sociala 
normer och krav som finns i samhället för att passa in. Vägledning kan enligt vägledaren 
klargöra om drömmen att bli fotbollsproffs är riktig, eller om det är något annat som är 
det viktigaste i denna karriärönskan, exempelvis ett kändisskap. Det som krävs för att 
lyckas inom fotbollen är enligt en av fotbollsspelarna träningsvilja, talang, fokusering och 
målmedvetenhet. Han menar även att det är många som kan ha talang när de är små, 
men att mycket sitter i huvudet och att det därmed är många som lägger av för att de inte 
klarar av konkurrensen. Båda spelarna har gått idrottsgymnasium med inriktning fotboll 
där det också lagts mycket tid på sporten både under och efter skoltid, samt för den ena 
spelaren även innan skoldagens början några dagar i veckan. Under gymnasietiden fick 
den ena spelaren börja spela i A-laget i en allsvensk klubb vilket ledde till att skolan blev 
drabbad då det blev mer tid prioriterad till fotbollen. Då skolan var ett idrottsgymnasium 
så var detta vanligt förekommande och därmed kompenserade skolan upp den missade 
undervisningen med specialanpassad skolgång. Eleverna fick välja de ämnen som den 
avsatta läraren kunde undervisa i, inte alltid de roligaste ämnena enligt respondenten 
men det gav eleverna chans att fullfölja sin gymnasieutbildning. Om så inte är fallet på 
alla riksidrottsgymnasium (RIG) och de nationella idrottsutbildningarna (NIU) så är 
detta något som kan påverka individen då inte samma chans erbjuds överallt. Eftersom 
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mycket tid gått förlorad från skolan under både andra och tredje året så läser 
fotbollsspelaren och några fler av eleverna i klassen ett fjärde gymnasieår, för att gå ut 
med ett slutbetyg som ger grundläggande behörighet till vidare studier. Respondenten 
beskriver skolan som viktig då den gav honom chansen att fortsätta leva ett normalt liv, 
mitt bland flytt till större stad och spel för en storklubb. Inom skolan fick han sina vänner 
och fick känna sig trygg eftersom allting annat var nytt, skolan var det som var som 
vanligt. Även om den inte upplevdes som rolig eller fick högsta prioritet så ses den ändå 
som en viktig del av vardagen.  
 
Inom sporten sker en ständig avvägning över vilka som är bra eller inte, samt vid ansökan 
till idrottsgymnasierna görs en gallring i form av ett intagningsprov. I denna studie har 
det framkommit ett stöd från fotbollsspelarnas föräldrar, något av studie- och 
yrkesvägledarna ibland utryckt som pushning. 
 

… alla drömmer om att ska bli proffs i nån idrott, och föräldrarna liksom blir 
hetsiga och det, det blir hela liksom liv (Studie- och yrkesvägledare 1). 
 
De vet vad de vill och de har också föräldrar som backar upp dem, mycket 
föräldrar som ringer och frågar om detaljfrågor också (Studie- och yrkesvägledare 
2). 

 
 
Framförallt den ena spelaren har fått fullt stöd i att våga prova att göra en elitsatsning 
utan att veta vad resultatet av detta skulle bli. Den andre har stött på visst motstånd då 
dennes mamma tyckt att han borde satsa på ett ”riktigt” jobb. Mamman pushade honom 
senare att söka till en kurs på högskolan som sedan avslutades tidigt för att valet att 
studera inte varit rätt då. Därmed fanns det utrymme för påverkan för denne respondent. 
 
Fotbollsspelarna har spelat i utländska klubbar i ett- respektive fyra år och sedan vänt 
hem igen för att spela i allsvenska klubbar. Båda uttrycker nu en osäkerhet för framtiden 
och nämner att en elitsatsning inom fotbollen inte varar i evighet och att det inte är en 
karriär som håller fram till pensionen. De nämner att lönerna i Sverige inte är detsamma 
som utomlands vilket gör att spelarna måste arbeta med något annat efter sin karriär. 
 

… jag är 28 idag och.. börjar väl bli, jag börjar inte bli gammal men.. jag vet att.., 
om några år kommer jag behöva lägga av med fotbollen. Ehm.. jag har inte 
kommit någon vart i mina tankar om vad jag vill göra men jag har i alla fall 
börjat någonstans och funderat på det att.. kanske.. hitta någon form av 
utbildning och så där (Fotbollsspelare 1). 
 
..speciellt sen efter 30 när det verkligen inte är jättemånga år kvar så … 
förhoppningsvis när man slutar så har man så mycket kontakter att man 
antingen har spelare man har spelat med eller sponsorer till klubbar, så 
förhoppningsvis så kan jag få något, nått jobb alltså på det sättet 
(Fotbollsspelare 2). 

 
Under karriärens gång har även en viss oro funnits om de skaderisker som finns inom 
sporten som även kan hindra en karriär. Framförallt den spelare som varit skadedrabbad 
med större skador som hållit honom borta från sporten under längre perioder nämner 
denna oro. Vad det beror på att spelaren inte jobbat med sin oro är svårt att säga men 
många faktorer i denna studie pekar mot att spelarna måste satsa helhjärtat på ett kort 
för att lyckas med sin elitsatsning. Några av de egenskaper en elitsatsande fotbollsspelare 
behöver är som tidigare nämnt skicklighet, uthållighet, målmedvetenhet, tid och energi. 
Dessutom finns det enligt respondenterna en stor press som kommer från klubbarna i att 
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de hela tiden ska ge dem valuta för deras investerade pengar. Här framstår ett dilemma i 
att se spelaren som en individ som behöver hjälp med sin oro eller att se dem som en del 
av en klubb som behöver visa resultat. Att för en spelare satsa på en reservplan kan då 
anses som att denne inte har den målmedvetenhet som krävs för att lyckas ta en elitplats, 
av 265 miljoner spelare (Kunz 2007). Under och efter fotbollsspelarens skadeperioder har 
han funderat på vad han skulle göra istället om han tvingades avsluta sin karriär, 
funderingar som aldrig har lett fram till några svar. 

 
Sen när jag var [ålder] så skadade jag mig första gången, en allvarlig skada, en 
knäskada. Eh.. och efter den så visste inte jag.. faktiskt om jag skulle kunna spela 
fotboll mer. Så redan när jag var [ålder] där så fick jag min första tankeställare 
kanske. Så att.. ehm.. att en dag så, så kommer jag inte kunna göra det här mer. 
Sen.. så kom jag tillbaks efter den skadan, eh och då spelade jag i [land] i några 
år, sen skadade jag mig igen, samma skada fast på andra knät. [år]. Då blir det 
samma sak där, då.. då får man sig en till funderare på vad, va man ska göra om 
det skiter sig, eller om aldrig kommer tillbaks. Ehm. Vad kommer hända nu? 
Kommer jag att kunna spela vidare? Vad ska jag göra om det inte blir så? Jag har 
ingen utbildning utöver min gymnasieutbildning, ehm.. så två gånger har jag väl 
verkligen.. behövt fundera på det… och jag gör det ganska ofta nu också 
(Fotbollsspelare 1). 

 
Den spelare som inte varit skadedrabbad har däremot tänkt tankar om vad han skulle 
göra om han inte blev proffs, innan karriären väl tog fart. Det som gäller dem båda är att 
de under sin karriär har haft en oro kring framtiden, och att de båda funderar på vad som 
ska ske efter fotbollskarriärens slut. Detta är något som den f.d. elitsatsande, numera 
studie- och yrkesvägledaren har erfarenhet ifrån när dennes elitkarriär tvingades 
avslutas. Studie- och yrkesvägledaren fick själv ingen vägledning och på frågan om den 
hade önskats varit annorlunda med de erfarenheter som vägledaren har idag löd svaret:  
 

Ja gud! Absolut! Från bö.. och helst tycker jag efter gymnasiet där eller då när 
mitt liksom, min min idrottskarriär krackelerade då var det ju jättetufft att hitta 
tillbaks och hitta en väg tyckte jag, alltså som, jag jag kunde inte se att jag liksom 
kunde nått, jag kände mig mer bara osäker till livet, liksom utanför idrotten och 
till skolan för jag hade ju inte lagt ner någon tid på skolan heller. Tyvärr. Så jag 
hade jättesvårt att se att jag hade några styrkor och att jag kunde nått. Det vart 
bara en osäkerhet och, och så hade det med identitet och sånt att göra med 
givetvis att det vart jobbigt. Men.. men jag tror att en studie- och yrkesvägledare 
kan öppna upp nya drömmar, inte liksom älta det gamla utan att man mer kanske 
”ah men det här möjligheten finns, å den här möjligheten finns, och det här kan 
du ju göra så att man ändå liksom öppnar upp nånting.., så tänker jag (Studie- 
och yrkesvägledare 1). 

 
Även tidigare hade det varit en fördel med vägledning för respondenten då vägen fram till 
idag inte hade behövt vara lika krokig som den har varit, en studie- och yrkesvägledare 
hade kunnat hitta en rakare väg med sin kunskap istället för individens egna letandet 
efter relevanta vägar. Fortsatt beskriver fotbollsspelarna hur ovanligt det är med någon i 
laget som gör något vid sidan av sin fotbollskarriär. 
 

… men han är den enda av oss som arbetar, och har egentligen studerat vid 
sidan om. Så det är ju väldigt, det är ovanligt med, med killar som, som 
egentligen gör någonting vid sidan av, överlag. Både i våran förening och i andra 
klubbar i allsvenskan också så är det väldigt få, som gör nånting vid sidan av 
(Fotbollsspelare 1). 
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De få som gör något vid sidan av är ofta äldre, i annat fall är dem som studerar de som 
läser in det svenska språket. Framförallt en av fotbollsspelarna menar att om det hade 
varit vanligare att göra något vid sidan av fotbollskarriären så hade han gjort det, 
eftersom han då hade vart mindre orolig för sin framtid och mer förberedd inför sin 
avveckling.  

5.2 Erfarenheter från studie- och yrkesvägledning 
 
Fotbollsspelarnas erfarenheter från studie- och yrkesvägledning är få. Det enda spelarna 
minns är information, och inte några andra vägledande insatser. Informationen har skett 
i grupp och spelarna har ingen erfarenhet av individuell vägledning. 
 

..någon gång under min karriär ehm.. så har vi haft nån liten föreläsning med 
nån som kommer och berättar, och det var också länge sen …. jag har aldrig fått 
nån personlig.. kontakt med någon. Aldrig någonsin (Fotbollsspelare 1). 
 
Det var väl att man hade sån.. vad heter det typ i skolan.  Vi hade nån tant som 
snackade med oss, vad vi skulle söka in till gymnasiet och vad vi ville bli och 
sånt. Det är typ lite sånt. Men ah det är väl det enda …. det enda jag minns är att 
hon pratade med våran klass nån gång i högstadiet …. jag har för mig att det var 
så att om man ville så fick man gå upp till henne eller boka en tid eller nå så här, 
om man ville prata själv med henne, men det gjorde aldrig jag. (Fotbollsspelare 
2). 

 
Vägledarna har olika syn på mötet med elitsatsande individer på grundskolenivå, medan 
den ena ur sina egna erfarenheter som elitidrottare ser det vanligare att gå förbi 
vägledningen ser den andra dessa individer som de som först vill ha vägledning för att 
kunna göra en tydlig framtidsplan. 
 

Alltså jag skulle vilja säga aldrig, åh jag tänker tillbaks för om jag gjorde det på 
högstadiet innan jag började skidgymnasiet, men det gjorde jag inte heller mer än 
att jag skrev under något papper bara var jag tvungen att gå in till han som ”Syo” 
på den tiden då. Mm.. åh annars har jag aldrig suttit ner och pratat med en 
studie- och yrkesvägledare (Studie- och yrkesvägledare 1). 

 
Vi har haft eh, väldigt duktiga idrottsmän och idrottskvinnor och eh de alltså de 
är ju.. hehe.. alltså de har så klart för sig alltså, de, de, alltså de eh på nått vis så, 
så tänker de mycket vidare och mycket mer intensivt på sin framtid. Och de 
tänker verkligen igenom sitt gymnasieval. De diskuterar i detalj hur det kan se ut, 
och det är för att de ska hinna med, orka med och ha en planläggning (Studie- och 
yrkesvägledare 2). 

 
Den ena vägledaren menar att de elitsatsande idrottseleverna är de som snabbast bokar in 
sina vägledningstider för att göra upp en tydlig plan inför sina kommande 
gymnasiestudier. Om vägledaren inte har svar på individens frågor så är det ett 
ovillkorligt krav från de sökande att få svar på dessa när de har undersökts. Vägledaren 
menar att dessa individer är så vana att planera och strukturera kring sin idrott att det 
därmed faller sig naturligt att även göra det inom sitt gymnasieval. Däremot har dessa 
individer inte lika stort behov av vägledning i vilka val de ska göra då de redan har en klar 
bild av vart de är på väg, de är däremot ute efter information. Många gånger får dessa 
individer göra avvägningar i deras gymnasieval då alla program inte är förenliga med 
idrotten enligt denna vägledare, men i dessa fall så vinner alltid idrotten. Att eleverna inte 
skulle kunna välja bland alla gymnasieprogram tillsammans med riksidrottsgymnasium 
(RIG) eller de nationella idrottsutbildningarna (NIU) är inget som framgår i någon 
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information om programmen vare sig hos skolverket eller riksidrottsförbundet. Att denna 
information ändå ges kan antingen bero på den information vägledaren har fått från de 
aktuella utbildningssamordnarna eller av de egna värderingarna att vissa program är för 
tuffa att kombinera med en elitsatsning. Den andre vägledaren som själv har erfarenheter 
från elitidrotten anser att många går förbi vägledningen, dels för att många inte är 
medvetna om vad professionen kan bidra med och för att namnet kan verka missvisande 
för dessa individer. Denna vägledare menar att på sin väg mot en elitsatsning var det 
drivet att hitta information själv som gav svar på de frågor som fanns. Fotbollsspelarna 
beskriver hur det varit målinriktade på att satsa på fotboll och inte funderat över andra 
alternativ. Däremot skulle vägledningen ha kunnat ge fler alternativa vägar inom 
fotbollskarriären om spelarna hade fått mer vetskap om de olika alternativ som fanns. 
 

Det är svårt för att.. ehm. Vi är unga killar som.. som från tidig ålder ehm. Vi 
som blir duktiga, som sagt från 16-17-18-19 års ålder så.. så tjänar vi ändå 
pengar på de vi gör, och vi, vi har liksom en tro, en vision om att vi ska kunna 
tjäna så mycket pengar och bli proffs, och.. kunna bli rika på det vi gör faktiskt … 
och det är nog svårt för unga killar att förstå det och tänka på, tänka på att en 
dag är det slut, och när vi är mellan 25-35 så kommer vi att behöva lägga av 
(Fotbollsspelare 1). 

 
Båda vägledarna är överens om att dessa elever sällan får med sig en reservplan på vägen 
framåt i livet. De är så målinriktade och många satsar allt på ett kort, något som också 
stöttas av föräldrarna. 
 

Nej! Haha! Det finns inte, det finns inte när man är 15-16, finns ingen plan b. De 
lyssnar inte när man pratar om det faktiskt.. ehm utan där får man som vuxen 
försöka vara lite klok då. Emh, se till så att de tänker på att, att läsa behörighet till 
högskolan och så där, men det är, det är väldigt svårt. Det är möjligtvis att man 
kan ta det med föräldrarna men med eleverna är de, de lyssnar inte gärna på det. 
Nej det gör dem inte …. man ställer ju alltid frågan men.. ehm *harkel* de blir 
nästan arg på mig när jag ställer den frågan. Ehm.. alltså jag försöker ju alltid, 
alltså det kan ju hända vad som helst. Det kan  eh ah. En skada kan inträffa vad 
tänker du då? Men det är svårt att få dem att tänka i såna banor. Eh, och ofta 
svarar de ”då tar jag det där och då”. Då får vi hitta en lösning där och då och för 
det ligger så långt ifrån dem att tänka i de banorna.  Ehm.. de är inte riktigt 
mogna för det. De är oövervinnerliga. …. Föräldrarna kan, föräldrarna är ju lite 
mer, de lyssnar in i alla fall vad man säger lite, men även där, föräldrarna är rätt 
pushiga (Studie- och yrkesvägledare 2). 

 
Även vid frågan om dessa individer hade agerat på något annat sätt, om inte möjligheten 
fanns att kombinera sin elitsatsning med gymnasiala studier är upplevelsen att de 
fortfarande skulle fullfölja sin elitsatsning. 
 

Ja jag tror att många hade satsat på idrotten. För de tror faktiskt att dem ska bli 
fotbollsproffs i Barcelona eller var det nu är. Ehm jag tror att de hade valt 
idrotten, det tror jag. …. jag tror att föräldrarna hade gått med på det. Jag tror 
det. Det är inte bara ungdomen som är inne på detta. Det är hela familjen. De 
lever för detta, föräldrarna kör dygnet runt och sponsrar hela tiden. Så att, jag 
tror att de hade nog satsat, det tror jag, jag ser, jag kan inte komma på nån som 
skulle tänkt annorlunda. För att dem är så inne i detta och det är sådant 
livsmönster för dem så, nej det tror jag inte (Studie- och yrkesvägledare 2). 

 



 

 15 

5.3 Påverkan inom studie- och yrkesvägledning 
 
Båda vägledarna är överens om att rollen som studie- och yrkesvägledare innebär att det 
finns chans eller risk för påverkan hos de sökande. 
 

Alltså… egentligen tror jag nog att vi påverkar dem ganska mycket.. men det 
upptäcker de nog först efter några år, jag ramlar ju på gamla elever som kommer 
och tackar för att jag tjatade på dem och för att jag inte gav upp, utan att jag fick 
dem till att fortsätta söka till gymnasiet och så.. så där tror jag.. att i efterhand så 
insåg de då,, att jag hade ett litet, att jag betydde litegranna för var de befinner sig 
idag (Studie- och yrkesvägledare 2). 
 
Ja det beror ju på hur man lägger fram det. Men alltså ah… jag tror att vi kan 
påverka dom väldigt väldigt mycket, så tycker jag att det känns när man har dom 
här samtalen (Studie- och yrkesvägledare 1.) 
 
 

De lyfter fram påverkan både i positiv- och i negativ mening. Den ena vägledaren menar 
att om studie- och yrkesvägledaren lägger sina egna värderingar i vägledningssamtalet så 
kan det leda till påverkan i negativ mening. Om vägledaren har värderingen att ett 
problem är litet och rycker på axlarna åt detta, men som för den sökande är ett stort 
bekymmer, så finns det risk att den sökande känner sig ännu mer bekymrad över detta 
och påverkan har skett i negativ mening. Påverkan även kan ses i positiv mening enligt en 
av vägledarna då de införlivar hopp hos den sökande. De båda är överens om att 
värderingar kommer igenom i vägledningssamtalen. 
 

Ja., ja det är ju stora dilemmat, det är klart. Det är klart att mina värderingar, det 
vet jag, och jag är väldigt jag försöker ju jobba med det, Men å säga att inte 
studie- och yrkesvägledarens egna värderingar färgar av sig i ett samtal det är att 
ljuga. För det är klart att det gör, det gör det. Omedvetet gör det det. Absolut! 
(Studie- och yrkesvägledare 2). 
 
Alltså jag tror allt i livet på.., som människa så tror jag att man har svårt att inte 
bli påverkad helt ärligt. Oavsätt om du säger att ”nej det här är ju en professionell 
domare, eller det här nej, alltså ingen, jag tror alla påverkas nånstans av.. och, och 
visst jag tänker att, att ens egna värderingar, ja mina egna värderingar att ”det 
ordnar sig” att ”du kan läsa sen” alltså det är ju nånting, det är ju mina 
värderingar men det kanske inte är så lätt för nån annan så klart …. då kommer ju 
ens egna värderingar fram, och ibland kan det ju vara bra, men ibland kanske det 
inte passar heller, så att det är ju jättesvårt att veta. Tänker jag (Studie- och 
yrkesvägledare 1). 

 
Båda studie- och yrkesvägledarna menar att det handlar om att ha en medvetenhet om att 
sina egna värderingar kan påverka individen, och att vägledaren därefter får försöka vara 
så professionell som möjligt. De menar att dem som inte har denna medvetenhet är de 
som är en risk för individen att möta då dessa kan påverka i negativ mening. De båda är 
därmed inställda på att vägledare måste ha en medvetenhet om sina värderingar för att 
undvika att påverka i negativ mening, men dessa värderingar kommer ändå igenom i 
samtalen omedveten enligt den ena. Om detta framkommer vid analysering av de egna 
samtalen i efterhand eller hur vägledaren är medveten om att de lyser igenom omedvetet 
framgår inte i studien.  
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5.4 Framtidens studie- och yrkesvägledning för elitsatsande individer 
 
Studie- och yrkesvägledarna och fotbollsspelarna resonerade under intervjuerna hur 
vägledning för elitsatsande fotbollsspelare borde gå till, att förtydliga yrkesrollen och 
vilken vägledning som bör ske vid vilken ålder problematiseras vidare.  

5.4.1 Förtydliga yrkesrollen 

Det som framkommer i studien är att fotbollsspelarna och studie- och yrkesvägledarna 
har olika syn på vad vägledning är, då studien är liten kan detta inte generaliseras till hela 
populationen utan väcker här tankar om att det förekommer. Medan fotbollsspelarna ser 
vägledningen som en informationskälla att använda när de vet vad de vill göra i framtiden 
efter karriären, så ser studie- och yrkesvägledarna den på ett djupare sätt. För dem 
handlar det snarare om att jobba med de färdigheter som en individ behöver för att hitta 
vägar och göra medvetna val. Därmed finns det ett glapp mellan yrkesprofessionen och de 
sökande inom denna studie. Däremot nämner en av vägledarna som tidigare nämnt att de 
elitsatsande eleverna är de som snabbast söker upp vägledningen inför sitt gymnasieval, 
för att göra en strategisk och väl genomtänkt plan något som talar emot detta glapp. 
Vilket alternativ som stämmer mest överens med normen i samhället besvarar inte denna 
studie på grund av dess storlek, men de tre respondenter som själva har elitsatsat eller 
elitsatsar nämner att de gått förbi vägledningen i sin satsning. Den vägledare som nämner 
denna elevgrupp som den mest uppsökande kan antingen ha en tydligare yrkesroll ut mot 
eleverna på sin arbetsplats, eller kopplar detta tankesätt till någon eller några specifika 
elever som denne minns som inte stämmer överens med de övriga respondenternas 
upplevelse. Dessutom kan det vara svårt att vara medveten om de elever som inte 
självmant sökt upp vägledningen, om studie- och yrkesvägledaren inte plockar in alla 
elever för samtal vilket inte framgår i studien.  

5.4.2 Vägledning från grundskola till avveckling 

Fotbollsspelarna i denna studies spontana reaktion på vägledning i tidig ålder är att det är 
svårt att nå ut till unga elitsatsande spelare. De menar att den målinriktning dessa 
individer har är för stor för att vara öppen för fler alternativ. En av spelarna nämner att 
ett förslag om att studera vidare i den åldern hade skrattats bort. Den andre lyfter att 
möjligheten hade funnits att studera något samtidigt som satsningen på fotbollskarriären 
men att ovetskapen om vad det skulle vara gjorde att det inte blev av. När fotbollsspelarna 
blir tilldelade information under intervjun om den anpassningsförmåga som finns ifrån 
riksidrottsuniversiteten (RIU) och de elitidrotssvänliga lärosätena (EVL) tycker de att det 
är synd att de inte fått den informationen tidigare. De menar att de är upp till dem själva 
att ta reda på sådana saker, men i tron om att det skulle vara omöjligt för lärosätena att 
göra dessa anpassningar så är det inget de ens har trott skulle vara möjligt. En av spelarna 
tror att det skulle vara vanligare hos fotbollsspelare att studera vid sidan av sin karriär om 
de hade haft vetskap om det alternativet, samt att de skulle kunna dra med varandra om 
fler gjorde samma val. Han själv menar att hans egen väg troligtvis hade sett annorlunda 
ut om han hade vetat om att det gick att studera på det sättet. Samma spelare tror dock 
att det är viktigt att även klubbarna blir medvetna om denna möjlighet, och att de får se 
exempel på att det fungerar i praktiken utan påverkan på spelarnas prestationer. Även 
gymnasievalet hade kunnat se annorlunda ut för denne spelare som uppger att avsaknad 
av information gjort att det funnits färre vägar att välja mellan i valet till gymnasiet. Om 
han hade fått eller tagit emot vägledning redan då så hade fler alternativa vägar varit 
möjliga som han har fått reda på nu i efterhand. 
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Ehm.. jag visste ingenting, jag visste inte vad det fanns. Eh, egentligen.. Det 
fanns ju på den tiden vet jag tillexempel, nått form av, vart det nu var ett 
riksintag på nått annat gymnasium i Sverige. Ehm.. där de plockade in killar från 
hela landet, i stort sett. Så jag vet att det finns andra gymnasium där man kunde 
få möjlighet att, att träna mer där det också var elitsatsningar inom fotboll. Men 
nånting sånt tillexempel fick jag aldrig.. av någon (Fotbollsspelare 1). 

Detta är något som den f.d. elitsatsande, numera studie- och yrkesvägledaren känner igen 
från sin egen karriär. Där vägen fram till idag hade kunnat vara rakare om vägledning 
hade funnits till hands istället för eget letande efter information. Dessutom nämner både 
fotbollsspelarna, studie- och yrkesvägledarna och den tidigare forskningen att alla inte 
kan nå hela vägen, Roderick i Ivarsson (2014) menar som tidigare nämnt att många 
överskattar chanserna att lyckas och underskattar riskerna att misslyckas. Därmed anser 
fotbollsspelarna och studie- och yrkesvägledarna i denna studie att en reservplan borde 
följa med den sökande genom sin karriär. Något som inte verkar stämma överens med 
verkligheten för studiens fotbollsspelare då ingen av dem själva följer sina egna råd. Det 
skulle kunna bero på att fotbollskarriären och kravet på prestation från klubbarna inte 
verkar ge utrymme för en reservplan. Eller att fotbollsspelarna har missat den typ av 
vägledning som studie- och yrkesvägledarna beskriver och därmed inte har fått med sig 
de färdigheter som vägledning erbjuder till sådana val. I sin avsaknad av vägledning kan 
de ha missat att öva färdigheter i att skapa möjligheter, som därmed lett till att de väntar 
på dessa efter karriären istället för att aktivt skapa dem.  
 
Både fotbollsspelarna och studie- och yrkesvägledarna anser att det är svårt att 
implementera en reservplan hos unga sökande, men samtidigt är alla respondenter 
överrens om att det behövs. Ett sätt att komma förbi det motståndet kan vara att visa de 
fördelar en reservplan kan bringa dem i sin fotbollskarriär. En av vägledarna lyfter ett 
exempel där en elitfotbollsspelare med obalans i livet senare återtog sin startplats i laget 
efter vägledningssamtal som hade lyft viktiga områden för denne att jobba med för att 
senare få balans i livet. Om en reservplan kan skapa trygghet genom att ett misslyckande 
inte får lika stora konsekvenser, och att det därmed ger mer trygghet för spelarna att våga 
ta ut svängarna och sedan bli bättre inom sin sport torde det vara en fördel för både 
spelarna och fotbollsklubbarna. Studie- och yrkesvägledarnas tankar om vägledning 
innefattar många bitar som kan kopplas till att få med sig en reservplan. En av dem pratar 
om att vidga perspektiv och se fler möjligheter, något som dock spelarna anser är svårt i 
tidig ålder men som skulle ge dem mycket idag. Den andre vägledaren nämner att jobba 
med att formulera långsiktiga mål, något som vägledaren anser har blivit svårare för 
ungdomar idag. Genom det arbetet kan vägledaren nå fram till vad som händer efter 
fotbollskarriären då det kan finnas många år kvar att arbeta. Men samtidigt kunna jobba 
med att våga drömma för att inte ta bort allt fokus från den sökandes förstahandsval. 
Fotbollsspelarna nämner ett behov av vägledning inför sin avveckling, den ena nämner 
även att det hade varit skönt att ha med sig en reservplan redan tidigare om en skada 
eventuellt skulle inträffa. Dels eftersöker dem information om vilka alternativa vägar som 
finns men också att kartlägga de kompetenser som de fått med sig under sin karriär, som 
senare kan vara till nytta inom något annat arbetsområde. Även den f.d. elitsatsande, 
numera studie- och yrkesvägledaren anser att det är viktigt att hitta de sökandes styrkor 
för att det skapar möjlighet att hitta nya vägar. Att vägledningen kan hjälpa till att öppna 
nya drömmar istället för att älta de gamla. Denne menar också att det har med identitet 
att göra vid avvecklande av sin karriär, något som vi även såg hos tidigare nämnda Martin 
Bengtsson där det gick så långt i identitetskrisen att han försökte ta sitt liv när skadan 
kom och det blev klart att han inte kunde fortsätta med sin elitsatsning. Därmed verkar 
det vara flera som har problem med att se sig själva utanför den idrottsliga karriären. 
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6. Analys 
I analysen problematiseras de påverkansfaktorer de sökande fotbollsspelarna möter i sin 
elitsatsning. Både de påverkningsfaktorer som finns i samhället samt den påverkan 
studie- och yrkesvägledningen kan ha både direkt och vid avsaknad av vägledning. 
Problematiseringen utgår från teorier, tidigare forskning och respondenternas svar, 
eftersom dessa är få är analysen inte genrealiserbar med hela populationen men visar 
förekomst av påverkan som kan ske.  

6.1 Samhällets påverkan under fotbollskarriären 
 
Inom SCCT och dess intressemodell nämns att de intressen en individ har som barn kan 
påverka de karriärval de gör senare i livet (Andergren 2014), eftersom båda spelarna haft 
fotbollen som intresse sedan 5 års ålder samt att yrket i sig i samhället många gånger 
klassas som ett intresse så kan det vara förklaringen till spelarnas karriärval. Dessa 
spelare har ärvt sina intressen genom sina fäder, men enligt en av studie- och 
yrkesvägledarna kan valet att spela fotboll även bero på den kultur som finns i samhället 
där barnen väljer en viss aktivitet för att passa in i normen. De som får beröm inom sitt 
intresse och lyckas bra höjer sitt self-efficacy, detta eftersom SCCT menar att det höjs vid 
lyckanden (Brown et al. 2011). Inom sporten sker en ständig bedömning samt gallras 
spelarna i idrottsgymnasiernas intagningsprov vilket också torde påverka deras tilltro till 
den egna förmågan. Att de beröm spelarna får längst vägen påverkar individerna till att 
fortsätta kan även stärkas genom LTCC och dess erfarenhetsinlärning, där de 
instrumentella lärandet beskriver hur vi fortsätter med sådant som lönar sig. Då studien 
visar hur fotbollsspelares föräldrar och tränare berömmer och pushar spelarna så skulle 
det kunna ses som att det lönar sig för spelarna att fortsätta kämpa mot sina mål. I 
studien nämns även att det måste finnas ett visst mått av talang hos en spelare om de ska 
ta sig hela vägen. SCCT nämner däremot att en individs self-efficacy påverkar dess talang, 
vilket innebär att samma talang kan få olika resultat (Andergren 2014). Därmed kan en 
individ påverkas mycket av de som finns omkring dem eftersom self-efficacy påverkas av 
samhällets värderingar.  Då många i samhället exempelvis värderar fotboll som ett 
intresse snarare än ett yrke (Ivarsson 2014) och att få når hela vägen fram, skulle en 
individ kunna påverkas i sin tilltro till den egen förmågan och därmed inte nå hela vägen 
fram. Något som talar emot tron på att machokulturen påverkar en individ till att forsätta 
med fotbollen är de som Ivarsson (2014) nämner om passion, det måste finnas hos den 
som elitsatsar för att denne ska orka med även den mest enformiga träningen som krävs 
för att nå hela vägen fram. Därmed torde de som börjat sporten på grund av 
machokulturen avsluta den när träningen kommer till denna nivå, om passionen inte 
finns som grund. Däremot skulle en passion för att passa in bland övriga i den sociala 
samvaron kunna påverka en individ till att ändå fortsätta.  
 
Något som framgår i studien är oron hos respondenterna för att drabbas av skador. Inom 
LTCC skulle detta kunna beskrivas som det associativa lärandet där vi generaliserar 
sådant vi kan associera till (Andergren 2014). I detta fall skulle spelarnas medvetenhet 
om de stora antal spelare som årligen skadas kunna vara grunden till dess oro. Även oro 
för att inte nå hela vägen fram är något som nämns i studien som även det kan kopplas till 
det associativa lärandet eftersom att det är många som inte gör det. Enligt LTCC gör vi 
våra karriärval efter dess grundfaktorer vilket torde innebära att fotbollsspelarna på 
grund av sitt associativa lärande gör något åt den oro de besitter, vilket inte stämmer hos 
respondenterna. Inom LTTC så kan förklaringen vara att vår problemlösningsförmåga 
påverkas av vår medfödda begåvning, händelser i omgivningen och av våra 
inlärningserfarenheter (Andergren 2014). Om en individ inte har vidgat sina perspektiv 
och ser att fotbollen är den enda medfödda begåvning som personen har, samtidigt som 
det sker händelser i dess omgivning som de inte kan påverka, och de inte har några 
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tidigare inlärningserfarenheter som ger dem något att falla tillbaka på eller associera till, 
så blir det svårt att lösa problemet. Därmed skulle vägledarens jobb kunna innebära att 
kartlägga fler medfödda begåvningar inom LTCC, att träna färdigheterna inom Planned 
Happenstance så att individen är beredd att agera i händelser som de inte kan påverka, 
samt att tillsammans med den sökande skapa fler tillfällen som genererar de 
inlärningserfarenheterna som LTCC beskriver. Inom SCCT skulle det förklaras som att 
dessa styrkor som kartläggs ökar den sökandes tilltro till sin egen förmåga vilket i sin tur 
ökar tron på det förväntade resultatet. Det som talar emot detta är den målmedvetenhet 
som sporten verkar kräva vilket kan vara orsaken till att spelarna sällan har en reservplan. 

6.2 Studie- och yrkesvägledningens påverkan 
 
Även inom vägledningen kan det ske påverkan på fotbollsspelarna enligt respondenterna, 
den påverkan som problematiseras är uppdelad i den som sker i kontakt med de sökande 
samt den som sker när vägledning inte har inträffat.  

6.2.1 Påverkan i kontakt med den sökande 
 
En studie- och yrkesvägledare kan som tidigare nämnt välja tankemönster i sina samtal, 
de kan välja att se möjligheter eller hinder (Lants & Friedrich 2006). Inom SCCT finns 
begreppet förväntat utfall (outcome expectation) som är sammankopplat med tilltron till 
den egna förmågan (self-efficacy), om en vägledare väljer att se hinder istället för 
möjligheter kan det finnas en risk för att påverka den sökandes tilltro till det förväntade 
utfallet. Om vägledaren inte tror att den sökande kommer att lyckas med en elitsatsning 
kan det speglas i samtalet, det kan ske en form av ”cooling down” där vägledaren anpassar 
sin information efter vad denne anser att den sökande klarar av (Lindh 1997). I studien 
framkommer att en av studie- och yrkesvägledarna ger information om att alla gymnasie-
program inte är förenliga med en elitsatsning, något som inte framkommer i skolverkets- 
eller riksidrottsförbundets information om idrottsutbildningarna. Om informationen är 
en form av ”cooling down” direkt från studie- och yrkesvägledaren eller om denna inform-
ation är grundad i någon annans värderingar som delger denne information framkommer 
inte i studien. En annan aspekt som framkommer vid påverkan i studie- och yrkesväg-
ledningen är den som vägledaren kan ha på den sökandes self-efficacy. En av vägledarna 
beskriver negativ påverkan då en vägledare förminskar den sökandes bekymmer, om 
denne redan misslyckats med de som vägledaren anser vara enkelt har den sökandes self-
efficacy redan sjunkit och kan påverkas negativt igen då bekymret förminskas. Detta 
eftersom self-efficacy påverkas av de värderingar som finns i samhället (Andergren 2014).  
Anledningen till att en studie- och yrkesvägledare kan påverka en sökande kan förklaras 
genom auktoritet. Eftersom vägledaren är vuxen i förhållande till de sökande i grund-
skolan som är barn är det ett led till auktoritet, att de dessutom har tillgång till mer infor-
mation kan också bidra till detta. Eftersom en erkänd auktoritet kan ge genvägar till hur 
vi ska agera (Cialdini 2005) kan vägledaren vara med och påverka de sökandes val om 
denne ses som erkänd. Något som inte betyder att rätt val för individen görs alla gånger. 

6.2.2  Påverkan vid avsaknad studie- och yrkesvägledning 
 
I studien framkommer det att fotbollsspelarna inte har fått information om de 
möjligheter som finns att studera vidare på universitets- och högskolenivå parallellt med 
sin elitsatsning. Brist på information kan göra att de associativa lärandet inom LTCC  inte 
har skett vilket leder till att fotbollsspelarna inte kan göra ett aktivt karriärval inom det 
området. Enligt teorin så påverkar våra inlärningserfarenheter de karriärval vi gör 
(Andergren 2014). Inom Planned Happenstance behövs vissa färdigheter för att göra ett 
välgrundat aktivt val. De menar att det är skillnad på den som väntar på att möjligheter 
ska dyka upp och de som aktivt arbetar för dem (Mitchell et al. 1999). Därmed kan dessa 
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spelare vid avsaknad av studie- och yrkesvägledning ha missat att få träna på dessa färd-
igheter vilket leder till att det väntar på att möjligheter ska dyka upp istället för att aktivt 
arbeta för dem. En aspekt som skulle tala emot det är att spelarna har en hög tilltro till sin 
egen förmåga och en positiv syn på det förväntade resultatet efter sin karriär (Brown et al. 
2011), så att de därmed inte ser avvecklingen som något problem och har ro att vänta på 
att möjligheter ska dyka upp. Studiens fotbollsspelare har olika uppfattning om framtiden 
men de båda delar en oro som för den ena är större än för den andra.  
 

7. Diskussion  
I studien har det framkommit både konstaterande av det jag redan innan studien anade, 
samt sådant jag överraskats av. Inför studien väntade jag mig att få ett resultat som visade 
att elitsatsande idrottare går förbi vägledningen och att de sällan möter den under sin 
karriär något som visade sig stämma utifrån fotbollsspelarnas syn, det kan däremot inte 
generaliseras till hela populationen elitsatsande fotbollsspelare. Däremot trodde jag att 
denna syn skulle delas med de studie- och yrkesvägledare som intervjuades vilket det 
visade sig endast delvis göra vilket överraskade mig. Inför studien trodde jag att jag skulle 
möta fotbollsspelare med hög tilltro till sin egen förmåga och en hjärnvilja att ta sig fram 
till sina mål, det visade sig stämma i högsta grad men det gav mig även något att fundera 
över. Fotbollsklubbarnas hårda krav verkar skapa hinder för dessa att lindra sin egen oro 
för de skaderisker som sporten innebär och dess korta karriär, om det är så generellt 
besvarar inte studien. Då jag påbörjade min studie hade jag som tanke att se hur studie- 
och yrkesvägledningen påverkar eller kan påverka dessa sökande, men insåg snart genom 
respondenternas svar att det är mycket mer som påverkar dem som därmed också fick ta 
plats i studien. Detta kunde senare leda mig till vissa slutsatser. Nedan kommer jag att 
diskutera mitt resultat, lyfta mina slutsatser och sedan nämna några egna reflektioner 
kring min studie.  

7.1 Diskussion av resultat 

Inför studien ställde jag mig frågande till varför Sveriges vägledarförening (SVF) endast 
skriver att vi ska sträva efter god självkännedom och medvetenhet om våra värderingar, 
och inte vågar säga att vi ska ha det. Det må låta övermodigt att säga så nu när jag ser på 
det i efterhand men för mig har det alltid varit en självklarhet att mina värderingar inte 
ska påverka de jag möter i min yrkesroll. Studien har dock gett mig insikt i att detta ver-
kar vara vanligt och att det många gånger inte är lätt att veta vad som kan påverka en an-
nan människa. Inför min fråga till studie- och yrkesvägledarna som handlade om påver-
kan trodde jag att jag skulle möta på motstånd, så pass att jag förberedde mig på att be-
rätta om vägledaren Ram Wallace och hans försök till påverkan för att visa exempel på att 
det förekommer inom vägledningen. Det som förvånade mig var det medhåll jag fick från 
respondenterna om att påverkan lätt kan ske och att det handlar om att försöka vara så 
medveten som möjligt om detta. När jag fick svaret att det vore att ljuga att säga att en 
vägledare helt kan undvika att sina värderingar kommer igenom i samtalet fick jag större 
förståelse för det SVF menar med att vi endast kan stäva mot dessa mål. Men om vi end-
ast kan sträva mot detta så måste det samtidigt betyda att den vägledning som elitsat-
sande fotbollsspelare möter kommer att förbli olika beroende på vilken studie- och yrkes-
vägledare de möter. Eftersom det framgår att studie- och yrkesvägledare kan anpassa sin 
information efter vad de anser att en sökande kommer att klara av, så minskar dennes 
möjligheter eftersom information leder till associativt lärande som i sin tur påverkar indi-
videns karriärval. På så vis kan en sökande påverkas utan att själv veta om att det sker. De 
sökande kan givetvis få denna information på annat håll genom eget letande eller genom 
andras erfarenheter som också leder till lärande, men som i studien genom en respondent 
visats kan det ge en krokigare väg. Men om vi ser att studie- och yrkesvägledaren får den 
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erkända auktoritära roll som Milgram beskriver så kan det innebära att en individ direkt 
lyssnar på det vägledaren säger och därmed inte anstränger sig själv att aktivt handla, då 
kan denna realitetsanpassade information leda till att den sökande gör de val som studie- 
och yrkesvägledaren pekar mot. Det som jag även anser kan hända är att denna erkända 
auktoritär lika gärna kan vara någon i fotbollsklubben, dessa personer är välinsatta i det 
område som direkt intresserar de elitsatsande fotbollsspelarna och de sitter även på 
mycket makt. Därmed kan studie- och yrkesvägledarnas tankar om en reservplan inte bli 
lika högt prioriterade om inte klubben delar den värderingen. Då det i studien framkom-
mer vilka fördelar en reservplan kan ge spelarna även inom sporten anser jag att detta är 
något som måste nå ut även till dessa auktoritära inom sporten, studie- och yrkesvägle-
darnas yrkesroll bör därför bli tydligare. Det skulle innebära att fler kunde se värdet i väg-
ledning och att färre troligtvis skulle passera förbi vår dörr. Denna tanke baseras på re-
spondenternas svar och är därmed inte generaliserbar. 

7.2 Slutsatser 

Eftersom studien i sin storlek har få respondenter så är följande slutsatser inte generali-
serbara för hela populationen utan grundar sig enbart på respondenternas svar. Som min 
titel på denna studie lyder så har jag kommit fram till att studie- och yrkesvägledningen 
är satt i offside vilket inom fotbollen betyder att vi är ospelbara. Anledningen till denna 
slutsats är att jag i studien ser att fotbollsspelarna påverkas av de krav som sporten och 
dess ledare ställer, vilket samtidigt stöds genom föräldrars pushande och manande. Då 
jag i fotbollstermer därmed ser oss som motståndare där vi snarare ser individen än det 
som fotbollsledningen ser, en idrottare i laget som måste prestera, så anser jag att vi 
måste möta dessa individer tidigare eller alternativt bli idrottsledningens medspelare. 
Genom att förtydliga yrkesrollen och göra vår omgivning medveten om att vägledning kan 
bidra med mer än information om vidare studier eller yrken, så kan vi spela med idrotts-
ledningen istället för mot dem. Enligt mig är inte planen att fler ska hitta andra vägar än 
den idrottsliga, eller att färre ska våga söka sig till ett val med så hög konkurrens som 
inom fotbollen. Däremot ska dessa individer få chans att till en början göra ett väl med-
vetet val för sin framtid, samt få trygghet i att om det inte går hela vägen, om det sker en 
skada eller när fotbollskarriären tar slut så ska de vara medvetna om fler möjligheter. Då 
det i studien framkommer ett exempel där vägledande insatser kan leda till bättre prestat-
ioner även inom sporten har jag svårt att se att detta skulle nekas av idrottsledningen. 
Vilka nackdelar vägledning skulle ha på dessa sökande framkommer inte i denna studie 
och blir därmed något som skulle vara intressant att undersöka vidare, om det är möjligt 
är enligt mig svårt att säga då många av spelarna troligtvis aldrig mött studie- och yrkes-
vägledningen.  

I studien framkommer fotbollsspelarnas erfarenheter från studie- och yrkesvägledningen 
samt vägledarnas egen syn på hur påverkan sker, den slutliga frågan om hur dessa fot-
bollsspelare rimligtvis borde vägledas är svårare att besvara. Det slutsatser jag drar uti-
från respondenternas svar är att det framkommer ett tydligt behov av vägledning från 
fotbollsspelarna, om än senare i deras karriär. Den studie- och yrkesvägledare som själv 
avvecklat sin idrottskarriär ser dock att ett tidigare arbete bör ske vilket stämmer överens 
med min syn, om vi fortsatt ska ses som idrottsledningens motståndare. Vägledningen i 
grundskolan ska enligt fotbollsspelarna ge information om fler möjligheter inom sporten, 
medan vägledarna talar om fler möjligheter över lag något som kan skapa trygghet om att 
fler alternativ finns om något skulle hända längst vägen. Att senare i karriären lyfta styr-
kor som idrotten gett som kan användas i andra yrkesroller anses viktigt av fotbollsspe-
larna samt att informera om de möjligheter som finns hos riksidrottsuniversiteten och de 
elitidrottsvänliga lärosätena.  
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7.3 Egna reflektioner 

Något jag själv reflekterat över i denna studie är att dessa fotbollsspelare ständigt under 
sin karriär måste vara beredda på slumpen. När de blir upptäckta, vilka klubbar de kom-
mer att spela för, och de skador som kan inträffa är sällan eller aldrig sådant som går att 
planera. Studie- och yrkesvägledarna i studien har lyft att dessa individer behöver hitta 
sina styrkor för att skapa fler möjligheter, jag anser även att de behöver träna på de fär-
digheter som enligt Krumboltz teori behövs för att kunna agera när slumpen inträffar. 
Med dessa färdigheter kan de även vara med och skapa möjligheter istället för att vänta 
på att de ska inträffa. Jag har även under detta arbete funderat över hur vi studie- och yr-
kesvägledare ska säkerställa att fotbollsspelarna får med sig vetskapen om deras möjlig-
heter att studera vidare på universitetsnivå samtidigt som sin karriär, eftersom det fak-
tiskt anses vara möjligt tidsmässigt enligt fotbollsspelarna. Om det är som respondenter-
na säger att det är svårt att nå ut till elever inom grundskolan så bör detta ske på gymna-
sienivå. Om samma dilemma finns även där så behöver vi skapa ett bättre samarbete med 
fotbollsklubbarna för att få detta behov tillgodosett. För mig betyder inte det att ett arbete 
inte ska utföras redan från grundskolan, utan att arbetet där blir ännu viktigare för att ti-
digt nå ut till dessa individer om vad vägledning är. Viktigt att poängtera är att arbetet 
inte ska ske för att hindra (använda ”cooling down” på) dessa individer så att de väljer nå-
gon annan av sina möjligheter, utan snarare att den oro som studiens fotbollsspelare har 
med sig idag inte ska behöva vara lika stor för framtidens spelare.  

Denna studie belyser endast de fotbollsspelare som har tagit sig hela vägen, därmed vore 
det av stort intresse att forska vidare på hur vägledningen har sett ut för dem som inte har 
tagit sig hela vägen. Ser behovet av vägledning annorlunda ut? Ska vägledning ske på ett 
annorlunda sätt? Och slutligen, hur ska den tidiga vägledningen gå till som är anpassad 
både för dem som går hela vägen och de som inte lyckas på samma sätt? Vetskapen är vik-
tig eftersom vi aldrig kan sia i deras framtid. Vidare vore det intressant att se detta pro-
blem även ur idrottsledningarnas synvinkel, vilket behov av vägledning ser dem? Känner 
de av den oro som fotbollsspelarna beskriver? Påverkar en reservplan deras prestationer? 
Och ser de några risker med vägledning för deras spelare? Självklart är det även intres-
sant att driva denna studie vidare för att se om dess resultat stämmer överens med hela 
populationen.  

När vi har svar på detta är det lättare att avgöra om vi ska fortsätta som motståndare och 
vägledningen bör tidigareläggas för att vi inte ska sätta oss själva i offside och därmed 
vara ospelbara, eller om vi ska vara idrottsledningens medspelare och passa varandra fram 
till mål.  
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9. Bilagor 
9.1 Missivbrev 
 
Nedan följer de missivbrev som skickats till studiens respondenter.  

9.1.1 Studie- och yrkesvägledare 
 
Hej [Studie- och yrkesvägledares namn]! 
 
Jag heter Caroline och läser min sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som har till syfte att belysa elitsatsande 
fotbollsspelares väg genom eller förbi studie- och yrkesvägledningen, och hur den har verkan på 
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dessa individer. Jag skulle önska din syn på- och dina erfarenheter från ditt arbete med 
vägledning. 
 
Eftersom du har chans att möta dessa individer i tidig ålder blir min fråga till dig, vill du delta i en 
intervju om dina erfarenheter från vägledning? Intervjun kommer att ta cirka en timme. Dina svar 
kommer att avidentifieras och du förblir anonym i studien. Dina erfarenheter kommer att finnas 
med som underlag i den avslutande rapporten men kommer inte att avslöja din identitet.  
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att motivera 
en anledning. Ansvariga för studien är jag, Caroline Elvin, samt handledare vid Umeå Universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen, Rolf Hugoson.  
 
Tanken med studien är att belysa hur fotbollsspelare och ni studie- och yrkesvägledare som deltar, 
anser att vägledning inför och inom sporten bör ske. Resultatet kommer även att kunna väcka 
tankar om vägledning kring andra elitsatsningsområden.  
 
Vill du delta? 
Om du har frågor inför studien, kontakta mig gärna. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Caroline Elvin  
[Mailadress] 
[Telefonnummer] 
 

9.1.2 Fotbollsspelare 
 
Hej [Fotbollsspelares namn]! 
 
Jag heter Caroline och läser min sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som har till syfte att belysa elitsatsande 
fotbollsspelares väg genom eller förbi studie- och yrkesvägledningen. Jag vill se om- och i så fall 
hur rollen som vägledare kan påverka individer som valt- eller är på väg att välja att elitsatsa inom 
fotboll. Jag skulle önska din syn på- och dina erfarenheter från studie- och yrkesvägledningen. 
 
Min fråga till dig är därmed om du vill delta i en intervju om hur du har- eller inte har varit i 
kontakt med studie- och yrkesvägledningen på din väg dit du är idag? Intervjun kommer att ta 
cirka en timme. Dina svar kommer att avidentifieras så att du förblir anonym i studien. Dina 
erfarenheter kommer därmed att finnas med som underlag i den avslutande rapporten men 
kommer inte att avslöja din identitet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som 
helst avbryta intervjun utan att motivera en anledning. Ansvariga för studien är jag, Caroline Elvin, 
samt handledare vid Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Rolf Hugoson.  
 
Tanken är att belysa hur ni fotbollsspelare och de studie- och yrkesvägledare som deltar anser att 
vägledning inför och inom sporten bör ske. 
 
Vill du delta?  
Om du har frågor inför studien, kontakta mig gärna. 
 
 
Tack på förhand! 
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Med vänliga hälsningar 
 
Caroline Elvin  
[mailadress] 
[Telefonnummer] 

9.2 Intervjuguider 
 
Nedan följer de intervjuguider som används i studien.  

9.2.1 Studie- och yrkesvägledare, Grundskola 
 

Berättar om de etiska riktlinjer som finns i studien. 

 

BAKGRUND 

 

• Hur har din utbildningsväg sett ut dit du är idag? 

• När tog du ut din examen? 

• På vilket sätt har du mött studie- och yrkesvägledningen som sökande? 

• Vad är studie- och yrkesvägledning för dig nu? 

 
MÖTET MED ELITSATSANDE ELEVER 

 

• Hur stor andel elitsatsande elever finns i snitt på din arbetsplats? 

• Hur stor andel av dessa är inriktade på fotboll? 

• Hur stor andel av de fotbollssatsande eleverna har vägledningssamtal? 

• Upplever du att vägledningen med dessa elever skiljer sig mot dem med mer traditionella 

studie- och yrkesvalen? 

• Hur många väljer att ha med sig en ”plan b” i sin elitsatsning? 

• Vad finns det för vidare utbildning som kan kombineras med elitsatsningen? 

 
VÄRDERINGAR 

 

• På vilket sätt påverkar vi vägledare de vi möter i vägledningssamtalen? 

• Hur påverkar våra egna värderingar vägledningssamtalet? 

• Vilka risker anser du finns vid påverkan? 

 

9.2.2  Studie- och yrkesvägledare, f.d. elitidrottare 
 
Berättar om de etiska riktlinjer som finns i studien. 

 

BAKGRUND 
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• Hur har din utbildningsväg sett ut dit du är idag? 

• När tog du ut din examen? 

• På vilket sätt har du mött studie- och yrkesvägledningen som sökande? 

• Vad är studie- och yrkesvägledning för dig nu? 

 
VÄGLEDNING FÖR ELITSATSANDE INDIVIDER? 

 

• Önskar du själv att du hade fått någon annan form av vägledning? 

• När i en elitidrottares karriär tror du det är relevant med vägledning? 

• Behöver individen ha en plan b? 

• Hur tidigt ska den implementeras i så fall? 

• Upplever du att vägledningen med dessa elever skiljer sig mot dem med mer traditionella 

studie- och yrkesval? 

• Bör en vägledare på en idrottsutbildning ha förkunskap om hur det går för dessa elever 

inom deras sport? 
 
VÄRDERINGAR 

 

• På vilket sätt påverkar vi vägledare de vi möter i vägledningssamtalen? 

• Hur påverkar våra egna värderingar vägledningssamtalet? 

• Vilka risker anser du finns vid påverkan? 

 

9.2.3 Fotbollsspelare 
 
Berättar om de etiska riktlinjer som finns i studien. 

 

BAKGRUND 

 

• Hur har din utbildningsväg sett ut dit du är idag? 

• Vad gjorde att du valde den väg du tog? 

• Hur tidigt kom du på att du skulle satsa på en fotbollskarriär? 

• Hur har din tilltro till din egen förmåga sett ut? 

• Har du någon gång tänkt tanken att du inte kommer lyckas? Om, ja vad hade du för ”plan 

b” 

• Vad krävs för att spela fotboll på elitnivå? 

 
MÖTE MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN 

 

• När mötte du studie- och yrkesvägledningen första gången? 
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• Hur gick vägledningen till? 

• Blev du på något sätt påverkad i ditt yrkesval av din studie- och yrkesvägledare? Om ja, 

hur? 

• Upplever du att vägledaren försökte påverka dig? 

• Hade du önskat mer från studie- och yrkesvägledningen du fick? 

 
FRAMTID 

 

• Eftersom skaderisken är stor inom sporten, vad har du för plan om detta skulle hända dig? 

• Är det någon i ditt lag som studerar vid sidan av fotbollskarriären? 

• Är det någon som arbetar vid sidan om fotbollskarriären? 

• Får ni något stöd från klubben om ni tvingas avsluta er karriär? 

• Hur tycker du att vägledning för fotbollsspelare ska gå till? 

 


