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Abstract 

Retiring from elite sport can be a difficult and disruptive process for an elite athlete. To 

improve the quality of the transition after retirement, elite athletes are recommended to have 

dual careers which mean they combine their sport with education to be prepared for a new 

career when they retire from elite sport. To help elite student-athletes with this combination, 

universities and sport organizations provide different kind of support. This study was 

conducted and aimed to investigate elite athletes’ perceptions of support offered by a 

university in Sweden and the elite athletes’ perceptions of combining top level sport and 

academic studies. Questions about identity, balance and future were also examined. 

Qualitative interviews were made with nine elite student-athletes within the University. The 

results showed that elite student-athletes experience dual careers important and feel support 

from Universities and Sports Organizations is needed for this combination. The results also 

showed that elite student-athletes knowledge of support functions is lacking and that there are 

missing different kinds of support. Most elite student-athletes experience difficulties 

balancing sport, studies and social life, strongly identifying themselves to the athletic role and 

believe that an academic career is of great importance for the future. The study points to the 

importance of understanding the elite athletes’ different needs and further research about the 

combination of top level sport and academic studies are needed to increase knowledge about 

what kind of support is needed to be able to provide elite student-athletes the right support for 

dual careers. 
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INLEDNING 

Det ställs idag stora krav på att elitidrottare måste jobba mer med sina spetskompetenser 

(Stambulova, 2007) och en förutsättning för att lyckas inom sin idrott är att spendera mellan 

20-30 timmar i veckan på träning och tävling (Fryklund, 2012). Många elitidrottare ägnar 

därför stor del av sin tid på att utveckla sin idrottskarriär, vilket lämnar begränsad tid till 

övriga delar av livet (Stambulova, 2007).  Det är vanligt att de sociala relationerna för 

elitidrottarna existerar i samband med idrottsevenemang och människor kopplade till idrotten 

(Miller & Kerr, 2002) och den största delen av deras identitet kopplas och byggs kring 

idrotten (Baillie & Danish, 1992). 

Att begränsa sig enbart till den idrottsliga karriären kan komma att få negativa konsekvenser 

för elitidrottare, framförallt när de ska avsluta sin idrottkarriär. Bland annat kan den starka 

idrottsliga identiteten begränsa möjligheten att utveckla nya karriärmöjligheter, då 

elitidrottare ofta har stort fokus vid att maximera den idrottsliga karriären (Baillie & Danish, 

1992; Murphy, Petitpas & Brewer, 1996). Ytterligare en negativ konsekvens kan vara att 

elitidrottare känner saknad av identitet när idrottskarriären tar slut (Park, Lavallee & Tod, 

2013). Den starka identiteten som tidigt byggs upp i en elitidrottares karriär är enligt Baillie 

och Danish (1992) en stor del i varför problem uppstår i samband med karriäravsluten. De 

menar att den tidiga identifikationen med rollen som idrottare förstärks och blir en stor del av 

individen. När idrottskarriären sen tar slut och den delen av individen lämnas kan idrottare 

ofta känna att de förlorat en stor del av dem själva. Elitidrottare har dessutom ofta begränsad 

tid till aktiviteter utöver de idrottsliga aktiviteterna, vilket kan orsaka svårigheter att hantera 

situationer som inte är kopplade till idrotten. För dem som inte själva väljer att avsluta sin 

idrottsliga karriär, utan tvingas avsluta den på grund av skada, finns risk för negativa känslor 

som bland annat kan handla om förlust av identitet och social utslagning. Idrotten medför 

enligt Eime, Harvey, Brown & Payne (2010) också många positiva aspekter såsom ökad 

samhörighet, socialt stöd och självförtroende.  

För att minimera de negativa konsekvenserna i samband med karriäravslut skriver Park, 

Lavallee och Tod (2013) i deras litteraturstudie att det är viktigt för elitidrottare att kombinera 

sin idrottsliga karriär med ytterligare en karriär, den akademiska karriären. Detta kallas 

dubbla karriärer och är enligt författarna en grund för att elitidrottare lättare ska kunna 

anpassa sig när de avslutar sin aktiva idrottskarriär. 
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Att kombinera en idrottslig och akademisk karriär är dock inte helt oproblematiskt. McKenna 

och Dunstan-Lewis (2004) genomförde en studie med elitidrottsstudenter vid ett universitet i 

England. Författarna uttrycker att personer som kombinerar elitidrott med studier uttrycker 

svårigheter att leva upp till både rollen som elitidrottare och rollen som student. De upplever 

även problem med relationen till den akademiska världen samt brist på stöd och förståelse 

från omgivningen. Aquilina (2013) skriver att livsstilen hos elitidrottare som spenderar 20-30 

timmar i veckan på sin idrott och samtidigt 30 timmar i veckan på studier kommer att 

påverkas och att det kommer att få konsekvenser i tidshantering och att klara av rollen som 

både idrottare och student. För att underlätta och möjliggöra kombinationen elitidrott och 

studier arbetas det därför både nationellt och internationellt med olika typer av lösningar och 

stöd, som syftar till att underlätta för elitidrottare att kombinera sina elitsatsningar med studier 

på universitets- och högskolenivå. Hur dessa stöd upplevs av elitidrottsstudenter och hur 

elitidrottsstudenter upplever kombinationen elitidrott och studier finns det begränsad 

forskning om, framförallt när det gäller de elitidrottare i Sverige som kombinerar sin 

elitidrottskarriär med högre studier. Syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap 

som kan hjälpa till att fylla de luckor som finns kring detta. Studien skall ses som en studie 

inom det idrottspedagogiska forskningsområdet där möjligheterna för att kombinera elitidrott 

och studier påverkas av såväl praktiska möjligheter och stödfunktioner som värderingar, 

normer och olika typer av idrottspedagogiska påverkansprocesser.  För att öka kunskapen om 

elitidrottarnas möjligheter att kombinera elitidrott och studier är fokus i studien elitidrottare 

vid Idrottshögskolans prestations- och utvecklingscentrum i Umeå. Förutom deras upplevelser 

av stödfunktioner och tankar om att kombinera elitidrott och studier kommer deras 

upplevelser om relationen och balansen mellan studier, idrott och socialt liv samt deras 

uppfattningar om framtiden och hur de upplever sin identitet att studeras.  
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BAKGRUND 

I kapitlet beskrivs de stöd som erbjuds till elitidrottare för att underlätta kombinationen av 

elitidrott och studier. Inledningsvis presenteras det internationella arbetet inom och utom 

Europa, följt av det nationella och slutligen tittar vi närmare på hur Idrottshögskolan i Umeå 

arbetar med stöd vid Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens prestationscentrum (FPC) samt 

Orienteringens utvecklingscentrum (OUC).  

INTERNATIONELLT 

Arbetet med att utveckla möjligheterna att kombinera en akademisk utbildning med elitidrott 

påbörjades i Europa på början av 1990-talet. Grunden till detta initiativtagande var de 

stigande kraven som började ställas på att kunna kombinera dessa två karriärer. Europeiska 

kommissionen utsåg 2004 till ”European Year of Education through Sport” och genomförde 

ett antal lokala, regionala och nationella studier och projekt, där syftet var att undersöka och 

främja bandet mellan idrott och akademisk utbildning inom de dåvarande 25 medlemsstaterna 

(Aquilina & Henry, 2010). Betydande investeringar har sedan dess avsatts för att förbättra och 

utveckla möjligheter som gynnar elitidrottares akademiska och idrottsliga utveckling 

(Aquilina, 2013). 

Runt om i Europa erbjuder universitet olika typer av stöd för att elitidrottare ska få bra 

möjligheter att kombinera sin idrottskarriär med en akademisk karriär. Bland annat erbjuds 

distans och nätbaserad undervisning till dem som frånvarar på grund av idrottsliga aktiviteter, 

så som exempelvis träningsläger. Många erbjuder också en möjlighet för elitidrottsstudenterna 

att förlänga sin studietid. Den danska organisationen Team Danmark, grundad av den danska 

regeringen med syfte att främja dansk elitidrott, erbjuder idrottsstudenterna datorer för att 

kunna delta på distans- och nätbaserade studieaktiviteter. De arbetar även tillsammans med 

kulturdepartementet för att alla idrottare inom Team Danmark ska ha en karriär vid sidan om 

idrotten, arbete eller studier. De elitidrottare som inte har det kontaktas av studievägledare för 

planering av karriär. Följs inte detta riskeras de att uteslutas från landslagssammanhang 

(Aqulina & Henry, 2010). 

I England finns regionala mötesplatser där idrottare kan få varierad hjälp, exempelvis 

medicinsk hjälp eller livstilsrådgivning som tillexempel kan innefatta tidsplanering. Dessa 

rådgivande personer finns ofta stationerade på universitetens campus. (Aqulina & Henry, 

2010). UK Sport är huvudorganisationen för brittisk elitidrott och arbetar för att elitidrottare 
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ska kunna prestera bra idrottsliga resultat vid mästerskap (UK Sport, 2013). Organisationen 

erbjuder ett “Performance Lifestyle Programme” vars syfte är att genom olika stödfunktioner 

hjälpa idrottare att skapa goda livsmiljöer för att lyckas. Utbildade idrottsrådgivare stöder 

förutom den idrottsliga utvecklingen också andra områden såsom utbildning, personlig 

utveckling, karriär och finansiella åtaganden. För att minimera problem som kan vara skadliga 

för idrottarnas prestationer sammarbetar dessa idrottsrådgivare med tränare och stödpersonal 

som ett integrerat team (UK Sport, 2013). 

I Frankrike finns det ett nationellt huvudträningscentra, INSEP, vars syfte är att ge 

elitidrottare förutsättningar till dubbla karriärer. På denna anläggning tränar ca 600 aktiva 

idrottare, varav 400 också bor där. Det finns 150 coacher samt 300 anställda där ca 50 av dem 

är lärare. Genom avtal med ett flertal universitet och högskolor är det för dessa idrottare 

möjligt att bo, studera och träna på området. Anläggningen har optimala 

träningsförutsättningar och ett femtontal olika idrotter tränar på INSEP. Beroende på 

specialförbunden ser upplägget för idrotternas center olika ut för olika idrotter och en del 

center finns också stationerade regionalt ute i landet. Samtliga center är statliga och drivs 

genom ett samarbete mellan Frankrikes Olympiska Kommitté och specialförbunden (Sverige 

Olympiska kommitté, 2011). Långt ifrån alla medlemsländer i Europa har dock bra system för 

att hjälpa elitidrottare att kombinera idrott med akademisk utbildning. Irland och Italien är 

exempel på två länder som ännu inte utvecklat goda möjligheter till att kombinera dessa 

karriärer (Aqulina & Henry, 2010). 

Tittar man utanför Europa har både USA och Australien kommit långt i arbetet med att 

underlätta kombinationen elitidrott och studier. De försöker dessutom se det hela från ett 

större perspektiv och förbereder elitidrottsstudenterna även för ett liv efter idrotten. I USA 

finns ett program som heter NCAA’s CHAMPS/Life Skills program (NCAA, 2008), som 

syftar till att utveckla idrottsstudenter på ett akademiskt, idrottsligt, personligt och 

karriärmässigt plan samt involvera dem i samhällstjänster. Programmet erbjuder material och 

tjänster som medverkande universitet kan använda för att på olika sätt arbeta i samarbete med 

studenterna. Universiteten vill utveckla studenter, inte bara idrottsligt och akademiskt, utan 

också personligt. Detta vill dem åstadkomma för att elitidrottsstudenterna ska känna att de har 

de kompetenser som krävs den dagen de lämnar universitetet. Områden som universiteten 

strävar efter att utveckla och hjälpa studenterna med är bland annat studiefärdigheter, mål och 

tidsplanering, första och sistaårs-utvecklingsfrågor, hjälp med jobbansökan, stresshantering, 
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personlig och social utveckling, hur man handskas med depression och sorg, utveckla 

självförtroendet, coachning och utvärdering, mentorskap etc. 

Australien är internationellt känt för att ha en av världens bästa elitidrottsmodeller, en 

idrottsmodell som organiseras av Australian Institute of Sport, AIS. Detta institut finns 

beläget i Australiens huvudstad Canberra och rymmer en mängd olika träningsanläggningar 

och tjänster för elitaktiva från en mängd olika idrotter. Många idrottare bor på området och 

finansieras genom stipendier från AIS. De har också avtal med 36 universitet för att studenter 

ska få möjlighet till anpassad studietakt samt kunna skriva tentor på platser utanför 

universitetet.  Australiens elitidrottsmodell ligger i framkant vad gäller att förbereda aktiva för 

övergången från elitidrottare till det “normala” livet (Redelius & Uebel, 2009). AIS har bland 

annat The Athlete Career and Education, ACE (Australian Government, 2013), ett program 

vars syfte är att hjälpa elitidrottare att få en balans i livet. De hjälper elitidrottare att göra det 

bästa av sin idrottskarriär men ser samtidigt till att de har en plan för det “andra livet”, när de 

bestämmer sig för att sluta eller tvingas sluta av någon orsak. De värnar om att elitidrottare 

inte ska tvingas avstå från andra delar av sitt liv på grund av idrotten. Några av de områden 

som ACE assisterar i är karriärrådgivning och planering, kurser i personlig utveckling, 

studierådgivning, förberedelser för arbetslivet, career referral networks, övergångsstöd, 

onlinetjänster och hjälp med levnadsvanor. 

NATIONELLT 

I Sverige finns ett flertal “Idrottsfrämjande universitet” varav Luleå Tekniska universitet, 

Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Linköpings universitet, Örebro universitet, Karlstad 

universitet, Göteborgs universitet, Växjö universitet, Halmstad högskola, Lunds universitet 

och Malmö högskola är några av de som arbetar för att underlätta för elitidrottare att 

kombinera elitidrott och studier (RF, 2012). Riksidrottsstyrelsen i Sverige upplever dock att 

“Sverige behöver stärka möjligheterna för elitidrottare att kombinera sitt elitidrottsutövande 

med högre studier och då behövs en långsiktig och systematisk struktur för kombinationen 

elitidrott och postgymnasiala studier. En struktur som bygger på förståelse och acceptans för 

de elitaktivas mycket speciella situationer.“ och vill därför till år 2015 ha utvecklat och 

etablerat riksidrottsuniversitet i Sverige. Riksidrottsförbundet har också genomgått en 

internationell omvärldsanalys för att se hur andra universitet runt om i världen organiserar 

sina verksamheter för att ge detta elitstöd. Det Redelius och Uebel (2009) menar efter deras 

utvärdering av den Australiensiska elitidrottsmodellen är att Sverige redan har startat arbetet 
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för elitidrottare att kombinera sin idrottskarriär med en akademisk utbildning, men att dessa 

lösningar främst sker hos utvalda regioner, universitet eller högskolor. Det som de anser att 

Sverige kan lära av den Australiensiska modellen är att lösningarna behöver bli mer 

systematiserade och centraliserade, för att fler specialidrottsförbund ska kunna ta del av dem. 

Önskan i Sverige är enligt Lindahl och Ohlson (2012) att bygga en gemensam nationell 

modell med utvecklad samverkan och nätverksbygge mellan Riksidrottsförbundet, 

Riksidrottsuniversiteten och Specialidrottsförbunden. Man vill bland annat kunna erbjuda 

testning, support, studieanpassning, tränarutbildning och specialidrottsforskning, skapa 

idrottsvänliga lärosäten till Riksidrottsuniversiteten och en bra och fungerande 

finansieringsmodell där idrotten tillsammans med akademin och staten gemensamt bidrar med 

resurser. I Sverige finns också Sport Campus Sweden, en ideell förening som samarbetar med 

fem högskolor i Stockholmområdet, sju kommuner, 24 specialidrottsförbund, sponsorer m.fl., 

med syfte att erbjuda stöd till de som vill kombinera en satsning på elitidrott med 

högskolestudier. De erbjuder bland annat stöd att anpassa studier och studietakt, tillgång till 

idrottsanläggningar, utvecklingssamtal, livsstilssamtal, stipendier, arrangerade träningsläger i 

Europa, idrottsmedicinska genomgångar och fysiologiska tester.  

Norberg (2009) skriver att Sverige och dess idrottsmodell har en bra inledningsfas i 

elitidrottsprocessen, dvs. att talanger har goda möjligheter att utveckla sina talanger i 

föreningsform och på idrottsgymnasier. Däremot skriver han att elitprocessens avslutningsfas 

är mer begränsad, dvs. när juniorer övergår till att bli seniorer. Fahlén och Sjöblom (2012) 

identifierar just detta i deras uppdrag att genomföra ”en fördjupad analys av det samlade 

elitstödets utformning och verkan samt övrig verksamhet som stärker idrottsutövares 

internationella konkurrenskraft”.  I en artikel (Fahlén & Sjöblom, 2012) baserad på den 

analysen skriver författarna att de resurser som finns tillgängliga inte räcker för att kunna 

stödja fler än de absoluta bästa seniorerna, vilket betyder att många slutar innan de blivit som 

allra bäst. Utan stödet blir det alltså komplicerat för dessa att kunna satsa på sin idrott i 

kombination med arbete eller studier.  

Många universitet erbjuder som sagt redan olika typer av stöd för att elitidrottare ska kunna 

kombinera sin idrottskarriär med studier. Utöver detta har Riksidrottsförbundet och Svenska 

spel ett elitidrottsstipendium som årligen delas ut till ca 50 stipendiater. Stipendiet ligger på 

40000 kronor och syftar till att möjliggöra elitidrott i kombination med studier på 

postgymnasialnivå. De som har rätt att ansöka om stipendiet skall var på landslagsnivå inom 
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sin idrott, kombinera elitidrotten med postgymnasiala studier, studera på minst halvfart samt 

ha en inkomst på max två basbelopp under taxeringsåret (RF, 2013) 

IDROTTSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET 

Idrott har sedan länge varit ett prioriterat område inom Umeå Universitet och den första 

idrottsinriktade utbildningen startades redan år 1970. Sedan 1980 har universitetet arbetet med 

att idrottsutövare ska kunna kombinera sin elitsatsning med studier och har idag arbetet fram 

en policy för ett sådant elitidrottsavtal. År 2000 startades Idrottshögskolan upp för att kunna 

fokusera mer på utbildningar och forskning inom området idrott och universitetet har idag det 

största utbildningsutbudet inom idrott i Sverige. Under höstterminen 2012 hade Umeå 

universitet 250 studenter som tränade på elitnivå samtidigt som de studerade och hade tecknat 

ett elitidrottsavtal. 

Oberoende avidrott och val av utbildning får elitidrottare möjlighet att anpassa studierna för 

att kunna kombinera sin idrottsliga karriär med en akademisk karriär. Ett elitidrottsavtal skrivs 

under där universitetets och studentens åtaganden preciseras. För att få ett elitidrottsavtal 

måste vissa krav uppfyllas; idrotten som utövas måste ingå i ett av de 69 specialförbunden 

inom riksidrottsförbundet, elitlagidrottare måste spela i någon av de två högsta nationella 

serierna och som tränare måste man träna någon individuellt elitaktiv, ett elitlag, 

förbundskapten för ett landslag eller vara förbundstränare. Idrottshögskolan vid Umeå 

Universitet ser positivt på Riksidrottsförbundets strävan om att skapa Riksidrottsuniversitet 

och har som målsättning att bli landets första (P. Eriksson, personlig kommunikation, 10 april, 

2013) samt att bli Skandinaviens främsta Idrottsuniversitet (Umea.se, 2013). 

Vid Idrottshögskolan i Umeå finns fyra stycken kompetens- och utvecklingscentrum; 

Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens prestationcentrum (FPC), Orienteringens 

utvecklingscentrum (OUC) och Innebandyns kompetenscentrum (IKC). Dessa drivs genom 

ett samarbete mellan Idrottshögskolan, Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund. 

Innebandyns kompetenscentrum är organisationsmässigt annorlunda i jämförelse med de tre 

övriga och det finns en forskningssamordnare anställd inom IKC (P. Eriksson, personlig 

kommunikation, 15 maj, 2013). För att vara behörig till något av de övriga tre kompetens- och 

utvecklingscentrumen ska idrottaren vara antagen till någon av universitetets utbildningar, 

tillhöra respektive specialidrottsförbund samt ligga på en viss idrottslig nivå. Genom detta får 

elitidrottsstudenter möjlighet att utnyttja en rad olika stödfunktioner. På uppdrag av 

Idrottshögskolan i Umeå kommer denna studie att inriktas på Elitskidcentrum (ESC), 
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Friidrottens prestationscentrum (FPC) och Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) och hur 

elitidrottsstudenter kopplade till dessa prestation- och utvecklingscentrum upplever 

stödfunktionerna de erbjuds. De stödfunktioner som erbjuds till elitidrottsstudenter inom 

dessa är hel- och halvtidanställda grentränare som medverkar på x antal pass i veckan samt 

finns tillgängliga för att boka kostnadsfria teknikträningar. Hur många elitidrottsstudenter som 

varje tränare grentränare hjälper är olika beroende på vilket prestations- och utvecklingscenter 

det gäller. Elitidrottsstudenterna får också tillgång till kraftigt subventionerat pris på 

träningsanläggningen Iksu sport, kostnadsfri tillgång till Umeås skidspår och 

friidrottsanläggningar, möjlighet att genomföra en rad olika tester i universitetets idrottslabb, 

använda sig av en fystränare för konsultation, tillsammans med tränarna genomföra olika 

typer av fälttester (exempelvis 3000m löptest utomhus) samt kostrådgivning och mental 

rådgivning i samarbete med tränare och dietist/idrottspsykologer. Kostrådgivning och mental 

rådgivning fås genom att elitidrottarna kontaktar deras tränare, som i sin tur kontaktar 

dietisk/idrottspsykolog för att få tips och råd för att hjälpa elitidrottarna. Anledningen till detta 

upplägg är att Idrottshögskolan endast köper ett visst antal timmar av tjänsterna och således 

måste prioritera vilka som får ta del av dem. Elitidrottarna har också tillgång till 

studievägledning för koordination av studier och träning, möjlighet att anpassa studietakt, 

tentatillfällen och praktikkort, kostnadsfria föreläsningar kring träning och elitidrott, bra 

träningsmiljö med korta avstånd mellan boende, träning och studier samt gratis massage under 

vissa perioder. De erbjuds även Idrottsmedicinsk expertis som innebär att Idrottshögskolan 

hänvisar elitidrottsstudenterna till olika vårdcentraler och expertiser inom idrottsskador. De 

får också genom föreläsningarna information för att öka deras egen kompetens om området. 

Elitidrottsstudenter vid Friidrottens prestationscentrum (FPC) har också tillgång till Folksams 

elitskadeförsäkring som innebär att de får snabb hjälp hos Sport Medicin i Umeå. De får 

också ta del av Swedbanks program ”Swedbank Private Banking Pro” som är ett program för 

elitidrottare som bland annat handlar om privatekonomi och hur man bygger sitt varumärke 

(P. Eriksson, personlig kommunikation, 8 maj, 2013). 
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LITTERATURGRANSKNING 

I kapitlet presenteras tidigare forskning kring karriäravslut, svårigheter med dubbla karriärer, 

identitet, balans i livet, elitidrottares uppfattningar om dubbla karriärer samt vad som krävs 

för att kombinera elitidrott och studier. 

KARRIÄRAVSLUT 

Inom idrottspsykologin har fokus tidigare endast legat på idrottares idrottsliga framgångar, 

men har idag skiftat till att fokusera på ett helhetsperspektiv (Stambulova, Alfermann, Statler 

& Côté, 2009). Det nya perspektivet kallas ”holistic lifespan perspective” och innebär att man 

ser den idrottliga karriären som en del av en livslång karriär, med syfte att hjälpa idrottare att 

lyckas både idrottsligt och personligt. Stambulova tydliggör även i senare forskning att detta 

är ett viktigt perspektiv (Stambulova, 2010). 

Alla kommer någon gång att sluta vara elitaktiv i sin idrott och att gå från sin idrottskarriär till 

en annan karriär är en komplex, mångfacetterad och individuell process (Baillie & Danish, 

1992). Tidigare forskning inom området karriäravslut fokuserade mycket på de svårigheter 

och problem som uppstår vid idrottares övergång från idrotten till det andra livet, medan det 

mer har övergått till att se det som händelser som på olika sätt påverkar idrottarens utveckling 

och välbefinnande (Cecic´ Erpicˇ, Wylleman & Zupancˇicˇ, 2004). Pearson och Petitapas 

(1990) förklarar begreppet övergång som användbart för att förklara och förstå hur psykiska, 

fysiska och sociala förändringar påverkar en individ. Författarna belyser också Schlossberg 

förklaring, dvs. att se en övergång som en händelse eller icke-händelse som resulterar i en 

förändring i antaganden om sig själv och världen och kräver således en förändring i ens 

beteende och reaktioner. Det finns enligt Stambulova et al. (2009) två olika typer av 

övergångar, normativa och icke-normativa. Normativa övergångar är ofta förutsägbara och 

kan exempelvis handla om övergången från junior till senior eller från amatör till 

professionell. Denna typ av övergång är också ett tydligt exempel på övergången från det 

aktiva idrottslivet till livet efter idrotten. Icke normativa övergångar är inte lika förutsägbara 

och därmed ofta svårare att hantera. Dessa typer av övergångar kan handla om att idrottare 

drabbas av en skada eller att de byter tränare/idrottsklubb. Oavsett vilken typ av övergång det 

handlar om så innebär det ofta stress och ovisshet för idrottaren om förändringen kommer att 

vara positiv eller negativ. 
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Det är viktigt för elitidrottare att redan under sin aktiva idrottskarriär förbereda sig för ett liv 

utanför idrotten (Park et al., 2013), speciellt eftersom majoriteten av alla elitidrottare inte har 

någon möjlighet att leva på sin idrott (Stambulova, 2007). Dessa förberedelser kan enligt Park 

et al. (2013) bland annat handla om yrkesmässig, psykologisk och finansiell planering. Att 

planera för ett liv efter idrotten och sätta upp tydliga mål kan också vara viktigt för att 

elitidrottare ska kunna få en känsla av trygghet. Trots att det är så viktigt att planera och tänka 

på livet efter idrotten visar en kvantitativ studie av Cecic´ Erpicˇ et al. (2004), gjord på 85 

stycken före detta elitidrottare, att endast 45 % av idrottarna aktivt planerar för framtiden. 

Park et al. (2013) skriver att idrottare inte uttrycker något behov av att planera för livet efter 

idrotten utan istället satsar allt på att nå en så hög nivå som möjligt inom idrotten, vilket 

betyder att andra delar av livet sätts som någonting sekundärt. I en kvantitativ studie om 

relationen mellan självidentitet och karriärmognad skriver Murphy, Petitpas & Brewer (1996) 

att många idrottsstudenter saknar intresse att vilja karriärplanera, då de anser att det är ett hot 

mot deras egen identitet som idrottare och mot drömmen om att bli en professionell och 

framgångsrik idrottsutövare. North och Lavallee (2004) har i en studie undersökt vilka 

potentiella användare det finns till tjänster som syftar att hjälpa elitidrottare i 

karriärövergångar och skriver att det framförallt är yngre idrottare, som upplever att de har 

gott om tid innan de ska avsluta sin idrottskarriär, som är motvilliga att planera sin framtid 

efter idrotten.  

För att hjälpa idrottsstudenter i deras framtida karriärplanering och i processen när den 

idrottsliga karriären tar slut spelar idrottspsykologer en betydande roll (Murphy et al, 1996). 

De idrottsstudenter som också använder sig av aktiv karriärplanering har visat sig göra bättre 

ifrån sig akademiskt än de som inte engagerar sig. Det har dock visat sig att stöd och hjälp 

med karriärplaneringen saknas på många institutioner. Stambulova (2010) har arbetat fram en 

femstegsmodell för karriärplanering som ska fungera som en ram för att elitidrottare 

tillsammans med en konsult ska öka medvetenheten om elitidrottarens tidigare erfarenheter, 

nuvarande situation och framtidsutsikter samt för att vara bättre förberedda på övergångar, 

både inom och utom idrotten. De fem stegen som rekommenderas är att skapa en ram, 

strukturera ditt förflutna, strukturera ditt liv idag, strukturera din framtid och sist bygga broar 

mellan det förflutna, livet idag och framtiden. Elitidrottare som tillsammans med en konsult 

använt sig av denna typ av modell uppskattar helhetsperspektivet. En elitidrottare fick 

förståelse om att andra delar av livet bör beaktas för att kunna lyckas inom sin idrott och en 

annan upplevde att hon fick mer insikt i sitt liv och kunde känna sig säkrare för framtiden. 
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Stambulova et al. (2009) skriver att lyckade hanteringar av övergångar både inom och utanför 

idrotten kommer att bidra till ett bättre liv inom idrotten och större möjligheter att effektivt 

anpassa sig till livet efter idrotten.  

Förutom karriärplanering finns det i Europa idrottsklubbar som hjälper sina före detta 

elitaktiva i jakten på jobb. Detta är dock sällsynt i Sverige då svenska företag tenderar att 

värdera en akademisk utbildning högt, vilket gör det viktigt för elitidrottare att skaffa sig en 

utbildning. Eftersom den svenska idrotten och dess organisationer också präglas av ideella 

krafter är det inte heller så många som har möjlighet att få en anställning med lön inom 

idrotten (Stambulova, 2007). 

SVÅRIGHETER MEDDUBBLA KARRIÄRER 

När elitidrottare påbörjar en akademisk utbildning kan det komma att uppstå konflikter mellan 

rollen som idrottare och rollen som student. Grunden till dessa konflikter kan bland annat 

handla om påtryckningar från människor i elitidrottarens omgivning. Exempelvis kan tränare 

uppleva och uttrycka ett missnöje om de tycker att idrottarna inte kan fokusera till hundra 

procent på idrotten när de även har en akademisk utbildning att tänka på (Fryklund, 2012).  

Dessa påtryckningar från tränare är någonting som elitidrottsstudenter upplever som stressigt. 

(Giacobbi, 2004). I litteraturstudien av Park et al. (2013) lyfts det också fram från ett flertal 

studier att idrottare som haft en dålig relation till sin tränare upplevde svårigheter i 

övergången till livet efter idrotten, vilket gör relationen till tränare viktig. Idrottsstudenter får 

enligt Fryklund (2012) också vara beredda på att tvingas möta fler krav än icke-

idrottsstudenter, då de förutom att upprätthålla en akademisk behörighet också har sin idrott. 

Annat som kan upplevas som stressigt när de påbörjar akademiska studier i kombination med 

idrotten är träningsintensitet, interpersonella relationer, omlokalisering samt akademiska krav. 

Skinner (2004) har genom djupintervjuer med femton idrottsstudenter identifierat att 

idrottsstudenter upplever tiden som ett problem under sitt första år på universitetet, vilket 

överensstämmer med Fryklunds (2012) studie där han skriver att idrottsstudenter känner stress 

när de på grund av kombinationen idrott och studier inte hinner med att engagera sig i 

gemensamma studentaktiviteter. Många idrottsstudenter upplever det också väldigt svårt att 

hålla kontakten med vänner utanför idrotten samt klasskamrater, men att de hinner behålla 

kontakten med familj och de närmsta vännerna. Det har också visats att de tidsmässiga krav 

som ställs på idrotten under idrottssäsong påverkar de akademiska prestationerna som då 

försämras. I McKenna och Dunstan-Lewis (2004) studie på idrottsstudenter vid ett universitet 



17 
 

i England visade det sig också att studenter som är kända för deras idrottsliga prestationer 

upplever det svårt att få uppmärksamhet och rykte för sina akademiska resultat. 

IDENTITET 

Idrottslig identitet definieras enligt Cecic´ Erpicˇ et al. (2004) som den grad en individ 

identifierar sig med den idrottsliga rollen och att ha en stark idrottslig identitet kan bidra till 

både positiva och negativa konsekvenser för idrottare. Idrotten har blivit en stor del i många 

länder och med idrotten kommer också många förebilder för barn och ungdomar. Att vara 

förebild innebär ofta ansvar och elitidrottare förväntas bete sig lika bra utanför banan, planen 

etc. som de gör när de utför sin idrott (Baillie & Danish, 1992). Att elitidrottare också har en 

stor passion för idrotten gör att många tidigt förknippar stor del av sin identitet till idrotten 

(Vallerand, Mageau, Elliot, Dumais, Demers & Rousseau, 2008).  

Även om universitetssystemen i världen inte ser likadan ut kan man utifrån forskning om 

idrottsstudenters erfarenheter konstatera att rollkonflikter är vanligt förekommande oavsett 

universitetssystem (McKenna & Dunstan-Lewis, 2004). Park et al. (2013) kunde i sin 

litteraturanalys se att 34 studier gällande karriärövergångar visade att en stark idrottslig 

identitet var associerat negativt med kvalitén på idrottarnas karriärövergångar och Baillie och 

Danish (1992) skriver att de individer som utestutande identifierar sig starkt till den idrottsliga 

rollen kommer att vara mindre förberedda för livet efter idrotten än de som inte investerat lika 

mycket i den idrottsliga rollen. 

I intervjustudien av Fryklund (2012) upplever idrottsstudenter att de har en väldigt stark 

idrottslig identitet och att de i och med det kan uppleva svårigheter i samband med studier 

eller när de är skadade. Enligt Cecic´ Erpicˇ et al. (2004) anser samtidigt många att 

studentidentiteten är viktigt. Chartrand och Robert (1987) skriver att de idrottare som 

identifierar sig väldig starkt med idrotten ofta utesluter andra karriärmöjligheter och begränsar 

framtida alternativ, vilket ökar risken för problem vid det idrottsliga karriäravslutet. Detta kan 

enligt Cecic´ Erpicˇ et al. (2004) ge både känslomässiga och sociala anpassningsproblem till 

livet efter idrotten. Psykologiska problem såsom identitetskris, förlust av självkänsla och 

minskad livstillfredsställelse kan också uppstå. En stark passion och en stark internaliserad 

identitet till idrotten kan enligt Vallerand et al. (2008) också öka risken för utbrändhet. Det 

har också visat sig att de idrottare som inte själva väljer att avsluta sin karriär, utan tvingas 

sluta på grund av exempelvis en skada, upplever högre grad av psykologiska problem än de 

som själva väljer att avsluta sin karriär (Cecic´ Erpicˇ et al, 2004). 
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Förutom psykologiska problem kopplad till identiteten upplever många också psykosociala 

problem såsom social och kulturell ensamhet, svårigheter att knyta nya relationer utanför 

idrotten samt brist på sociala kontakter (Cecic´ Erpicˇ et al, 2004). Enligt Park et al. (2013) 

upplever också de som inte lyckats lika bra i sin idrott ofta psykosociala problem och kände 

ensamhet, saknad av människor inom idrotten och svårigheter att organiserara sitt liv efter att 

de avslutat sin idrottskarriär. 

Även positiva aspekter med att vara aktiv inom sport har identifierats (Eime et al, 2010). I 

deras studie, som handlar om vilken livskvalité olika typer av fysisk aktivitet bidrar med, 

visas det att personer som deltar i föreningsidrott upplever ökad samhörighet, socialt stöd och 

självförtroende. Detta kan i sin tur reducera stress, ångest och depression, vilket medför ett 

ökat socialt- och mentalt välmående. De som lyckas bättre inom sin idrott visar enligt Park et 

al. (2013) också högre grav av tillfredsställelse i livet efter idrottskarriären.  

BALANS 

Studenter som prioriterar idrott och studier jämställt har enligt Fryklund (2012) större chans 

till bättre akademiska resultat och större tillfredsställelse i livet efter avslutad utbildning. 

Även Park et al. (2013) skriver att balansen mellan de idrottsliga och akademiska aktiviteterna 

är viktig för att få en bra kvalité i sin karriärövergång. 

De idrottsstudenter som strävar efter förbättringar både idrottsligt och akademiskt kommer 

med största sannolikhet att få tampas med utmaningar och dilemman. Grunden till problemet 

är att idrottsstudenterna dagligen får ta beslut gällande idrottsliga, akademiska och sociala 

prioriteringar och beslut gällande disponering av tid (McKenna & Dunstan-Lewis, 2004). 

Förutom en idrottslig och akademisk karriär är det viktigt för elitidrottare att beakta en tredje 

komponent, det sociala livet. Det finns en spänning mellan de idrottsliga, akademiska och 

sociala delarna i en elitidrottares liv och den akademiska och sociala biten får i de flesta fall 

lämna plats för den idrottsliga, som tar upp störst del av deras liv. Att hitta balans mellan 

dessa tre komponenter är svårt och strategin för att klara detta är olika från person till person. 

Strategin beror bland annat på individens personliga egenskaper, hans/hennes idrott samt 

vilken livsstil man har. Att hitta balansen mellan dessa tre delar kräver, förutom ett stort 

personligt engagemang (Miller & Kerr, 2002), även stöd och ansvar från nätverket som finns 

runtom individen (Miller & Kerr, 2002; McKenna & Dunstan-Lewis, 2004). 
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Peter Hassmén, idrottspsykolog vid Umeå universitet uttalar i en artikel att elitaktiva inom 

idrotten mår sämre nu än för 20-30 år sedan och att detta till största del beror på de ökade 

kraven från samhället, media, klubbar och sponsorer. Hassmén berättar vidare i artikeln att 

kraven på idrottare måste sänkas för att vi ska få behålla dem inom idrotten samt att det är 

viktigt att hitta en balans mellan idrotten och privatlivet (Bergström, 2013). 

I en studie av Debois, Ledon, Argiolas och Rosnet (2012) om en kvinnlig fäktare framgår det 

att en hennes välbefinnande är starkt relaterat till det sociala livet och att socialt stöd är 

viktigt. Genom hela hennes idrottskarriär kunde man se hur relationer och det sociala livet 

gjorde inverkan på hennes idrottsutövande, dels på ett positivt sätt men även på ett negativt 

sätt genom förväntningar från andra, stress med mera.  

IDROTTARES UPPFATTNINGAR OM DUBBLA KARRIÄRER 

I en studie av Aquilina (2013) visar det sig att 17 av 18 idrottare är överens om att både en 

idrottslig och akademisk karriär behövs. Några anledningar till detta är att de anser att saker 

och ting hålls i perspektiv, att studier ger en intellektuell stimulation, att studierna hjälper dem 

att prestera bättre i idrotten, att studierna hjälper dem att hålla hög koncentrationsnivå under 

tävling samt att de anser att det finns andra värdefulla sysselsättningar i livet utöver idrotten. 

En annan viktigt motivering var vikten av att ha en back up-plan ifall att den idrottsliga 

karriären inte skulle gå som önskat, exempelvis på grund av skador eller misslyckanden vid 

landslag. Den akademiska karriären anses inte bara fungera som ett skyddsnät utan också som 

hjälp för att ta bort uppmärksamheten från den hårda verklighet som kommer med idrotten. 

Några elitidrottare i studien som valde att inte studera under en tid upplevde att de då 

tenderade att slösa tid och bli distraherade, vilket ledde till att de påbörjade sina studier igen.  

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMBINERA ELITIDROTT OCH STUDIER? 

Majoriteten av alla elitidrottare har ingen möjlighet att leva fullt ut på sin idrott (Aquilina & 

Henry, 2010) och varken tillgång till ekonomisk eller psykologisk hjälp när de lämnar 

idrotten, vilket gör det viktigt för elitidrottare att ha en karriär vid sidan om idrotten 

(Stambulova, 2007). Det finns dock inget rätt sätt eller några givna strategier för att lyckas 

med både den idrottsliga karriären och den akademiska karriären (Aquilina, 2013). Vissa ger 

idrotten och studierna lika mycket tid medan andra prioriterar någon av karriärerna framför 

den andra. Vilka strategier som används kan bero på olika faktorer såsom elitidrottarnas 

uppfattning om utbildning och idrott, deras ålder, vilket stadium de befinner sig på i sin 

idrottskarriär, om de lider av någon långvarig skada eller om de har en period med betydande 
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idrottliga relationer. Andra, mer externa faktorer kan vara krav som ställs från universitet och 

från elitidrotten.   

Fahlén och Sjöblom (2012) visar i sin studie att elitaktiva ser tillrättalagda miljöer som en 

framgångsfaktor, vilket bland annat innebär duktiga tränare, övrig stödpersonal, tuff 

konkurrens, anpassade studie- eller arbetsplatser och elitanpassade träningsanläggningar. 

Studier som gjorts i Finland visar också att tillgång till studierådgivning och karriärplanering 

som inte är kopplade till idrotten hade positiv inverkan på deras idrottsliga prestationer 

(Merikoski-Silius, 2006). Viktigt för universiteten, vars syfte är att stötta elitidrottarna med 

kombinerade karriärer, är att inte se “idrottare” och “student” som motsattheter utan istället 

kombinera och balansera dem (McKenna & Dunstan-Lewis, 2004). Det krävs också 

strukturella och organiserade ramar/program med tjänster och personal som tar hänsyn till 

idrottsstudenternas behov (Aquilina, 2013). 

En studie av Skinner (2004) visar att huvudtränaren, som fungerar som en mentor, har en stor 

betydelse och en avgörande roll för att idrottare som börjar studera vid ett universitet ska 

kunna anpassa sig till den nya miljön på universitetet och samtidigt vara framgångsrik i sin 

idrottskarriär. Han skriver också att idrottare som studerar årligen bör utvärdera effektiviteten 

av kombinationen att vara student och samtidigt satsa på sin idrott. Universitetet, den 

idrottsliga institutionen och tränarna bör också utvärdera och göra nödvändiga förändringar 

varje år för att kunna tillgodose de behov som en idrottsstudent behöver. 

Litteraturgranskningen visade på att det finns olika faktorer som påverkar elitidrottsstudenter 

på olika sätt. Hur elitidrottsstudenter ser på sin identitet till exempel kan ha en stor betydelse 

för hur de formar sin framtid. Alla dessa teman som upptäcktes i litteraturgenomgången går in 

i varandra och påverkar varandra på olika sätt. Vilket stöd elitidrottsstudenter får från 

omgivningen har också visat sig ha en betydande roll för att en akademisk karriär ska kunna 

gå att kombinera med en idrottskarriär. De teman som kommer att fokuseras är kombination 

elitidrott och studier, identitet, balans, framtid samt olika typer av stödfunktioner. Studiens 

syfte och frågeställningar, intervjuguide, resultat och diskussionen har samtliga fokuserat 

kring dessa teman för att ta reda på hur detta påverkar elitidrottsstudenterna.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna studie handlar om att undersöka och förstå stödsystem för 

kombinationen av elitidrott och studier. Fokus kommer att ligga på att undersöka hur 

elitidrottsstudenter vid Idrottshögskolan i Umeå upplever Idrottshögskolans prestations- och 

utvecklingscentrum och hur de upplever möjligheten att kombinera sin elitidrottssatsning med 

studier. 

Detta kommer att studeras genom följande frågeställningar: 

- Hur upplevs kombinationen elitidrott och studier och hur används de stödfunktioner 

som erbjuds av Idrottshögskolan? 

- Hur upplevs relationen mellan idrott, studier och socialt liv? 

- Hur upplevs identiteten? Upplever studenterna att deras identitet är kopplad mer till 

idrotten eller mer till studierna? 

- Vilka uppfattningar har studenterna av att skapa karriärmöjligheter både inom och 

utom idrotten? 
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METOD 

DATAINSAMLINGSMETOD 

Studien genomfördes enligt den kvalitativa traditionen, som enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2009) ger rika och flerdimensionella beskrivningar. För att erhålla elitidrottsstudenternas 

uppfattningar, känslor och upplevelser på bästa sätt används det i denna studie kvalitativa 

intervjuer. Fördelen med kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (2009) att det är en öppen 

forskningsmetod som gör det möjligt att följa upp frågor och få en djupare kunskap om 

relevanta ämnesområden.  

Semistrukturerade intervjuer är en form av intervju som kan förklaras som ett mellanting 

mellan ett öppet samtal och ett strukturerat frågeformulär (Kvale, 2009). Detta användes för 

att ha möjlighet att förändra frågornas karaktär och ordningsföljd beroende på hur deltagarna 

svarade. Att använda intervjuer möjliggör för oväntade upptäckter, genom att respondenterna 

kan prata relativt fritt. Friheten kan också leda till att respondenten styr samtalet mot 

irrelevanta områden, vilket även fanns i åtanke under intervjuernas gång. Intervjuer bedömdes 

som en metod som skulle ge bättre möjlighet till kvalitativ data än exempelvis enkäter.  

URVAL 

I studien intervjuades elitidrottsstudenter från Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens 

prestationscentrum (FPC) och Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) vid 

Idrottshögskolan i Umeå. I samspråk med Idrottshögskolan inkluderades inte Innebandyns 

kompetenscentrum i studien, då det tidigare gjorts en liknande intervjustudie med 

elitinnebandyspelade vid Umeå Universitet samt för att Innebandyns organisationsmässigt 

skiljer sig från de tre prestationscentrumen. 

Sammanlagt genomfördes nio stycken intervjuer. Från Elitskidcentrum intervjuades två tjejer 

och en kille, från Friidrottens prestationscentrum intervjuades två tjejer och en kille och från 

Orienteringens prestationscentrum intervjuades två tjejer och en kille. De nio 

elitidrottsstudenterna valdes slumpmässigt ut genom lottning där tre studenter lottades fram 

från varje prestations- och utvecklingscentrum. Lottningen ledde till att både killar och tjejer 

deltog i studien. Hade inte båda könen blivit representerade vid lottningen hade en ny lottning 

där tjejer och killar delats upp utförts., vilket ledde till en jämn könsfördelning. Två av de 

elitidrottsstudenter som slumpmässigt lottade fram fick direkt bytas ut då Idrottshögskolan 

ansåg att de var mindre lämpade att delta i studien på grund av att de skulle avsluta sina 
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studier och sitt idrottande vid Umeå Universitet inom den närmsta tiden. Därför valdes det i 

samarbete med Idrottshögskolan ut två nya namn som de ansåg skulle vara lämpliga att ha 

med i studien.  

PROCEDUR 

Intervjuguide och intervjuer 

Som hjälpmedel under de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide med en 

del strukturerade frågor (se bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden bör vara strukturerade utifrån 

de områden man vill undersöka (Kvale, 2009). Intervjuguiden baserades utifrån tidigare 

forskning där följande områden visade sig vara till stor betydelse för den här processen: 

kombination elitidrott och studier, stödfunktioner, balans, identitet och framtid. Under dessa 

teman fanns en rad olika frågor. Innan genomförandet av intervjuerna testades intervjuguiden 

genom en pilotintervju. Genom att göra pilotintervjun kunde lärdomar dras av att erhålla mer 

kunskap om vissa områden, att två frågor var för svåra samt att fler följdfrågor kunde ställas 

för att få ut mer information. Enligt Gratton och Jones (2010) kan det vara speciellt viktigt för 

den oerfarna forskaren att testa intervjuguiden för att erhålla självförtroende inför de riktiga 

intervjuerna.  

Kontaktuppgifter till intervjupersonerna erhölls via Idrottshögskolan och de kontaktades via 

mail, sms och telefonsamtal. Samtliga elitidrottsstudenter fick via mail en inbjudan till 

intervju (se bilaga 1) där vi förklarade studiens syfte, berättade att de som deltar i studien 

medverkar frivilligt och säkerställde deras konfidentialitet. Oavsett kontaktväg bads 

elitidrottsstudenterna att lämna samtycke alternativt avböja sin medverkan i studien så snart 

som möjligt, för att eventuellt hinna kontakta nya personer till studien. Av dessa nio 

elitidrottsstudenter var det en som avböjde sin medverkan på grund av tidsbrist och en som 

inte var kontaktbar, vilket gjorde att det slumpmässigt fick väljas ut två nya personer. I 

kommunikationen med elitidrottsstudenterna fanns en tydlighet att de själva fick styra över tid 

och plats för intervjuerna, för att ta hänsyn till deras önskemål och möjligheter. 

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för att respondenterna skall känna sig bekväma och 

kunna delge sina uppfattningar (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes därför på 

träningsanläggningen Iksu sport, där många av elitidrottsstudenterna vistas dagligen. Samtliga 

intervjuer genomfördes på platser där det var fritt från störmoment. Intervjuerna inleddes med 

en del lätta frågor för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Dessa frågor behöver 

enligt Kvale (2009) inte vara särskilt relevanta för studien. Under intervjuerna användes i så 
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stor utsträckning som möjligt öppna frågor, samt att frågor som endast kunde besvaras med ja 

och nej undveks, detta för att få ut så mycket information som möjligt av varje fråga. Varje 

intervju avslutades med att fråga intervjupersonerna om det fanns någonting mer de ville 

tillägga. Detta kan enligt Kvale (2009) vara ett bra sätt att få intervjupersonerna att uttrycka 

sig om sådant de funderat på under intervjuns gång. Med samtycke från respondenterna 

spelades samtliga intervjuer in med ljudinspelare. Samtliga intervjuer spelades in med minst 

två ljudinspelare, dels för att undvika tekniska problem och för att underlätta vid 

transkriberingen.  

Att överföra en ljudinspelning till text kallas för transkribering (Kvale, 2009) och görs främst 

för att underlätta för den analytiska processen. Intervjuerna transkriberades samma dag som 

de genomfördes eller dagen efter och för att göra intervjutexterna mer lätthanterade och 

lättlästa togs inte pauser, skratt, förkortningar med. 

Analys av data 

Det transkriberade materialet började med att kategoriseras, vilket enligt Gratton och Jones 

(2010) är den viktigaste delen i datareduktionen. Genom detta sätt organiseras texterna genom 

att ord, fraser, meningar eller hela stycken förs till olika kategorier. Kvale (2009) presenterar 

två olika sätt av meningskodning; begreppsstyrd kodning och datastyrd kodning. 

Begreppsstyrd kodning innebär att man i förväg bestämmer vilka kategorier som skall 

användas medan man i datastyrd kodning formar kategorier utifrån insamlad data. 

Kategorierna i studien valdes i förväg med utgångspunkt från intervjuguiden och 

litteraturgranskningen, vilket betyder studiens process var deduktiv. Under varje kategori 

skrevs sedan intervjupersonernas uttalanden ner till kortare meningar. Detta kallas 

meningskoncentrering (Kvale, 2009). När samtliga intervjuer bearbetats kunde mönster och 

uttalanden som överensstämde, men också motsa tidigare forskning, lättare identifieras 

(Gratton & Jones, 2010). För att behålla de tankar som framkom under 

meningskoncentreringen kodades uttalanden med siffror och samma siffra sattes då vid den 

del i litteraturgranskningen som uttalandet kunde kopplas ihop med. Samtliga transkriberingar 

lästes ett flertal gånger för att säkerställa att alla viktiga områden med tillhörande 

uppfattningar från intervjupersonerna tagits med, vilket också stärker validiteten i studiens 

analys. För att ge styrka och liv i studiens resultat användes citat, vilket ska användas när dem 

kan beskriva ett fenomen väl, visa ovanligheter eller visa på oväntade data. 
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ETISKA PRINCIPER 

För att beakta Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer enligt de fyra forskningsetiska principerna, 

informerades elitidrottsstudenterna om dessa via den inbjudan som skickades till dem via 

mail. Deltagarna informerades om studiens syfte och vilka villkor de deltar på, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin 

medverkan, att de bestämmer över sin medverkan själv och att den information de ger endast 

används i forskningssyfte samt att alla deltagare kommer att vara anonyma. Genom denna 

information har studien följt informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet, vetenskapsrådets fyra etiska principer.  
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RESULTAT 

I kapitlet kommer elitidrottsstudenternas uppfattningar och känslor att presenteras utifrån fem 

teman: kombination elitidrott och studier, stödfunktioner, balans, identitet och framtid. De nio 

elitidrottsstudenterna som deltagit i studien är mellan 19 och 32 år gamla och utövar olika 

idrotter. Alla befinner sig på elitnivå inom sin idrott, vilka ekonomiska förutsättningar de har, 

hur länge de studerat och tillhört respektive prestations- och utvecklingscentrum och i vilken 

studietakt de läser på varierar. Gemensamt för samtliga är att de är intagna på någon av 

Idrottshögskolans tre prestations- och utvecklingscentrum; Elitskidcentrum (ESC), 

Friidrottens prestationscentrum (FPC) och Orienteringens utvecklingscentrum (OUC). 

Elitidrottsstudenterna som medverkat i studien benämns med fiktiva namn: Anna, Maja, Lisa, 

Sara, Emelie, Maria, Andreas, Nils och Tobias. 

KOMBINATIONEN ELITIDROTT OCH STUDIER 

Elitidrottsstudenternas upplevelser kring dubbla karriärer 
Samtliga elitidrottsstudenter är överens om att det är fungerar att kombinera elitidrott och 

studier och ser även denna kombination som någonting positivt. Alla menar att möjligheten 

att ändra studietakt, flytta tentor etc. är avgörande för att denna kombination och några valde 

Umeå Universitet just av den anledningen. Hur väl det fungerar att kombinera dessa karriärer 

varierar från person till person och beror på vad de studerar. En elitidrottsstudent berättar att 

han inte har någon möjlighet att ändra studietakt på sitt program, vilket ses som någonting 

negativt. Han säger att han hade valt att läsa på 75 procent om han hade haft möjlighet till det. 

Något som framkommer från en annan elitidrottsstudent är att möjligheten till att flytta tentor 

kan variera mycket mellan olika kurser, men att det i de flesta fall fungerar bra. Två av 

elitidrottsstudenterna menar att möjligheten att flytta tentor är bra, men att man egentligen 

bara skjuter upp problemet genom att flytta tenta, eftersom man ofta påbörjar en ny kurs och 

således tvingas studera två olika ämnen samtidigt. De gånger som elitidrottsstudenterna 

upplever att det är svårt att kombinera karriärerna är när det är praktiska moment och 

gruppuppgifter i kurser. Vid dessa tillfällen upplever de att det är svårt att få alternativa 

uppgifter. 

Det främsta motivet till att elitidrottarna började studera över huvudtaget var för att de ansåg 

att det krävs en utbildning för att kunna få ett jobb.  
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Ja men det är ju som en säkerhet också, att man har en utbildning och så. Då har 

man bättre läge liksom. (Tobias, OUC) 

Två av dem ansåg också att studier passar bättre i kombination med elitidrott än vad ett jobb 

gör och kände därför att de ville påbörja universitetsstudier. En elitidrottsstudent berättar att 

hon har svårt att ta sig till stora mästerskap trots att hon är bland de bästa i hennes gren i 

Sverige och att hon i och med detta samt på grund av skador kände att det var dags att, 

förutom att satsa på idrotten, även satsa på en annan karriär.  

För innan dess var det ju såhär det var ju bara friidrotten som jag hade i tanken, men 

jag tror att när jag skadade mig kände jag såhär, jag tror jag fick tanken av att jag 

kommer ju inte kunna hålla på med det här föralltid. (Sara, FPC) 

Varför elitidrottsstudenterna valde just Umeå Universitet varierar. Bland annat uttrycktes det 

från några att Umeå är en bra stad att utöva deras idrott på samt att universitetet erbjuder ett 

stort utbud av utbildningar. En av elitidrottsstudenterna studerade och idrottade tidigare på ett 

gymnasium i Umeå och tyckte därför att det var passande att fortsätta läsa i samma stad och 

behålla samma tränare. Två av de tio elitidrottsstudenterna uttryckte också specifikt att det var 

Idrottshögskolans prestations- och utvecklingscentrum som lockade, för de övriga var inte det 

avgörande.   

Omgivningen 
Elitidrottsstudenternas upplevelser av hur omgivningen reagerar på deras kombination av 

elitidrott och studier är överlag positiva. De känner framförallt förståelse från familj, vänner 

och tränare. Några elitidrottsstudenter upplever dock att klasskamrater kan vara oförstående, 

främst på grund av att de inte förstår hur mycket tid det krävs för träning. Detta upplever dem 

främst i samband med grupparbeten då de ofta tvingas gå från skolan tidigare än andra 

studenter då de har träning. En elitidrottsstudent berättar också att hon upplever att hennes 

klasskamrater tycker att elitidrottare särbehandlas då de får skjuta på till exempel tentor samt 

missa seminarium och liknande. Hur förstående lärare har varit har enlig några elitidrottare 

varierat. Vissa lärare är positiva och hjälpsamma medan andra inte ens har någon vetskap om 

elitavtalet, de prestationscentrum som finns och hur detta får användas. Vad gäller tränarna så 

lyfter många fram att de är väldigt förstående och en av elitidrottarna menar att hennes tränare 

är väldigt hjälpsam och sympatisk mot henne och berättade att tränarna kan uttrycka sig 

ungefär så här: 
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Du börjar vara sliten, du kan inte hålla på så här, du måste ta det lugnt ibland och du 

måste vila när det är vila och du kan inte sitta i skolan sådär mycket. (Maja, ESC) 

De flesta av elitidrottarna upplever att familjen stöttar dem och tycker att det är bra att de både 

kan studera och hålla på med sin idrott. En av respondenterna lyfter även fram att hon känner 

att idrottshögskolan stöttar henne till 100 procent. 

Det framkom i några av intervjuerna att elitidrottsstudenterna kunde känna krav och press 

utifrån. Detta kunde handla om krav från tränare, familj, klasskamrater eller sponsorer. Dessa 

krav behövde inte bara vara negativa utan kunde även upplevas som positiva. Till exempel sa 

en av elitidrottsstudenterna att ett krav från en tränare kunde vara att han skulle vara delaktig 

på träningarna vilket elitidrottsstudenten menade var ett bra krav. En annan elitidrottsstudent 

uttryckte sig som följande: 

Ja, man förväntas ju vara fröken duktig som klarar allt. Att prestera bra i det mesta 

[…] Jag vet inte riktigt om det bara är egen inbillning eller, men för det mesta är det 

väl klasskompisar, ja men man får ju ofta höra; ja men du som är så duktig, du kan 

väl det här? (Lisa, OUC) 

Däremot sa samtliga elitidrottsstudenter att de största kraven kommer från dem själva. De 

kraven kunde tillexempel handla om att prestera i sin idrott, klara studierna och ta vara på 

de chanser de får.  

Planering 
Åtta av nio elitidrottsstudenter uttrycker tydligt att planering är väldigt viktigt för att hinna 

med allt inom skolan och idrotten. Två elitidrottsstudenter menar att schemat i skolan är en 

bra utgångspunkt för hur de kan planera sin dag med träning och andra aktiviteter. Några 

menar att planering är ett måste för att få vardagen att gå ihop samt viktig för få ut så mycket 

som möjligt av den tid som finns. En av elitidrottsstudenterna säger: 

Jag tycker aldrig om att ha en oplanerad dag… kanske någon gång men alltså 

överlag vill jag ändå veta vad jag ska göra så jag känner att jag får ut det jag vill av 

dagen, utan att det känns som att jag slösat bort det, att jag kunde ha gjort något 

annat. (Andreas, FPC) 

Samtliga har familjen på annan ort. Många har sina familjer på långt avstånd, vilket gör att de 

inte kan åka hem och träffa sin familj så ofta. De flesta hade önskat att hinna träffa sina 
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familjer oftare medan en elitidrottsstudent istället upplever att det tiden hon spenderar med sin 

familj snarare blir jobbig, då de inte förstår hennes idrottssatsning.  

Har idrott och studier någon inverkan på varandra? 
Flera av elitidrottsstudenterna anser att studierna har positiv inverkan på idrotten. Bland annat 

anser en elitidrottsstudent att studierna bidragit till att hennes idrottande har effektiviserats 

och att det tack vare detta har inneburit att mycket dötid omkring träningen har försvunnit. 

Två andra elitidrottsstudenter tycker att studierna är bra att ha för att inte bli slö och för att få 

en stimulerad vardag. 

Ja alltså, att bara ha idrotten skulle bli en ganska ostimulerad vardag skulle jag 

säga. Det känns som att om jag ibland har väldigt lite att göra i skolan då är det som 

att varken skolan eller idrotten går bra, för då behöver jag inte sätta några ramar 

överhuvudtaget satt... det känns skönt att ha plugget. (Nils, ESC) 

Idrottens inverkan på studierna upplevs väldigt olika av elitidrottsstudenterna. Några menar 

på att de hade kunnat lägga ner mer tid på studierna om de inte hade haft idrotten och att de 

hade haft tid och ork att exempelvis läsa extra artiklar om de inte haft idrotten. En av 

elitidrottsstudenterna beskriver att hon blir väldigt trött av träningen: 

Man blir ju trött av den här träningen också. Man blir lite urholkad i huvudet av den, 

tycker jag att det känns som. Så jag förlorar faktiskt lite energi på det jag hade 

kunnat lägga på studier. (Emelie, FPC) 

En elitidrottsstudent berättar att hon varit skadad i nästan ett år och att hennes studieresultat 

har förbättrats mycket under den tiden, eftersom hon kunnat lägga ner mer tid på studierna. 

Två av elitidrottsstudenterna beskriver att de genom idrotten har fått egenskaper som är 

fördelaktiga i studiesammanhang och gör att de presterar bra i skolan tack vare dessa 

egenskaper. Exempel som ges är att de har lätt att fokusera, känna målmedvetenhet och drivet 

att hela tiden utvecklas.  

Man har ju vinnarinstinkten i sig och det vinner man mycket på när man skriver 

tentor och så. Jag kan sitta och halvsova på lektionerna för att jag är trött från 

gårdagens träningspass, men ändå lyckas jag knipa lika mycket och ibland mer än de 

allra flesta studenterna när vi skriver tenta. (Emelie, FPC) 
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Den idrottsliga karriären kontra den akademiska karriären 
När elitidrottsstudenterna bads att berätta om hur de ser på den idrottsliga karriären kontra den 

akademiska karriären var det direkt många som uttryckte att det just nu är den idrottsliga 

karriären som gäller. Många motiverade det med att det är nu som de har chansen att satsa och 

att de måste ta vara på den chansen innan det är för sent. Sju av tio elitidrottsstudenter 

uttryckte att målet med idrotten är att bli så bra de kan, exempelvis genom att bli bäst i sin 

idrott, komma med i landslaget eller bli topp 5 i världen. De två som inte uttryckte samma mål 

var vid intervjutillfällena skadade och uttryckte mer kortsiktigt mål som handlade om att bli 

frisk och kunna börja träna och tävla igen. 

I den akademiska karriären nöjer sig många av elitidrottsstudenterna så länge de klarar 

studierna och får sina högskolepoäng, medan några har högre ambitioner och vill lära sig så 

mycket som möjligt samt ofta siktar mot att få väl godkänt på tentor. En av 

elitidrottsstudenterna motiverade vikten av att klara studierna med att det faktiskt är studierna 

som finansierar hans idrott.  

Ekonomisk situation 
Majoriteten av elitidrottsstudenterna upplever att den ekonomiska situationen för de flesta 

idrottare är väldigt dålig. Beroende på vilken idrott de håller på med så skiljer sig den 

ekonomiska situationen något. En elitidrottsstudent menar att skidsporten är en materialsport 

där det är väldigt dyrt med utrustningen. Hon menar även att den ekonomiska situationen har 

betydelse för hur bra utrustning man har och att det på så vis kan bli en viss orättvisa på 

tävlingar. En annan elitidrottsstudent menar att kostnaderna för hennes idrott är lägre än i 

andra idrotter. 

Alla de elitidrottsstudenterna som deltagit i studien får bidrag från sin klubb till utrustning och 

några får även hjälp med att finansiera träningsläger och resor. Alla är eniga om att det är 

svårt att enbart leva på sin idrott och säger att de därför måste jobba eller studera för få 

ekonomin att gå ihop som de vill. En av respondenterna har vunnit SM i sin idrott och 

upplever att personer hon möter blir förvånade när de förstår att hon inte kan leva på sin 

idrott. Förutom stöd från förbund och föreningar berättar fyra av nio elitidrottsstudenter att de 

även får ekonomisk hjälp från deras föräldrar. Samtliga berättar att de hade valt att studera 

även om de haft ekonomisk möjlighet att inte göra det. Någramenar dock att de vid en bättre 

ekonomisk situation hade kunnat åka på fler träningsläger eller kunnat plugga i en lägre 

studietakt. En elitidrottsstudent som snart avslutar sin utbildning säger att han inte skulle välja 

att jobba efter avslutad utbildning, om han haft ekonomisk möjlighet att avstå det.  
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STÖDFUNKTIONER 

Tränare och fystränare 

Majoriteten av elitidrottsstudenterna upplever att tränarna är förstående i deras satsning på 

både idrott och studier och ser tränarna som en positiv tillgång och viktiga för 

Idrottshögskolans verksamhet. En av elitidrottsstudenterna upplever att hennes grentränare 

framförallt är bra att ha som bollplank, men att hon ändå styr sin träning själv väldigt mycket 

på egen hand. Alla använder dock inte tränarna i samma utsträckning. En elitidrottsstudenthar 

inte använt sig av tränarna så frekvent men upplever att han borde dra mer nytta av dem och 

analysera träningen tillsammans med dem. Vad gäller fystränaren så upplever en 

elitidrottsstudent att fystränaren är ett väldigt bra komplement till grentränarna då denne 

kommer med en annan syn på träning, vilket ses som intressant. Många nämner också att 

fystränaren ser på individen som helhet och anpassar metoder och upplägg utifrån den 

enskilda individen och att detta är väldigt uppskattat. Samtidigt upplever två 

elitidrottsstudenter från ESC att den olika synen på träning som grentränaren och fystränaren 

har kan vara förvirrande för dem. De inom friidrotten lyfter inga tankar om fystränaren, då de 

till mesta del sköter fysträningen på egen hand och således inte använder fystränaren på 

samma sätt elitidrottsstudenter vid OUC och ESC. 

Så bara på en sån grej, hur mycket man ska träna, så skiljer dem jättemycket. Så det 

har ju varit lite, det blir ju sådär att man vill lyssna på båda och sen vet man inte 

riktigt och sen tycker man själv en sak och så försöker man blanda det där på något 

vis. Så det kan vara lite svårt att de inte riktigt är överens och då vet man inte riktigt 

vad man ska tro. (Maja, ESC) 

Elitidrottsstudenterna vid ESC och OUC upplever att de skulle vilja ha mer stöttning kring 

psykologiska bitar samt bättre och lättare spridning av information. Det finns också önskemål 

om hjälp kring cykelträning samt möjlighet till mer individuell tid med tränarna. En av 

elitidrottstudenterna resonerar kring den individuella tiden med tränarna:  
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Det kan vara svårt att hitta en tid för oftast har jag väldigt lite tid och de har väldigt 

lite tid och så ska man försöka synka det. Men det kräver ju att jag bara anstränger 

mig mer tror jag för att det skulle kunna funka också. Det är ju inte deras fel det är ju 

snarare att det är svårt att få till det liksom. (Maria, OUC) 

 Elitidrottsstudenter vid FPC uttrycker inte samma behov och har svårare att ta fram områden 

som behöver förbättras.  

Idrottsanläggningar 
Överlag är alla, oavsett idrott, positiv till idrottsmiljön i Umeå. Att få tillgång till 

subventionerat pris på IKSUs gymkort är väldigt uppskattat. Flera av elitidrottsstudenterna 

inom ESC och OPC upplever dock att Umeå inte är tillräckligt kuperat, vilket till viss del 

begränsar träningen.  

Jag tycker att det är lite platt här, men annars är det jättebra! (Tobias, OUC) 

Samma personer anser också att det saknas en rullskidbana som de kan utnyttja när det inte 

finns tillgång till snö. En elitidrottsstudent menade att i en sådan stor stad som Umeå, där det 

finns många aktiva inom skidor, så bör det finnas en rullskidbana. Det är något som finns i de 

flesta andra städer menade han. Andra upplever att träningen kan bli störd av trafik, eftersom 

de är tvungna att träna på cykelbanor och vägar. 

Åsikterna är delade vad gäller vad gäller den nya friidrottsarenan. En av elitidrottsstudenterna 

tyckte att det var mindre bra att bygga den nya friidrottsarenan vid campus eftersom 

inomhusarenan finns beläget på andra sidan stan, medan en annan menade att allt borde finnas 

uppe på campusområdet. Båda vill att inomhus- och utomhusarenan ska finnas på samma 

område, för att minimera tiden som går åt att förflytta sig mellan och därigenom kunna 

effektivisera träningen. Den tredje av elitidrottsstudenterna vid FPC har tillgång till bil och 

upplever inte detta på samma sätt som de övriga två. 

Tester i idrottslabbet samt fälttester 
Samtliga elitidrottsstudenter anser att testerna de får genomföra i universitetets idrottslabb är 

väldigt bra och samtliga har någon gång genomfört dessa tester. Det kan vara att tillexempel 

testa syreupptagningsförmågan. Några motiveringar till varför dem är bra är att testerna ger 

dem en möjlighet att utvärdera och följa upp den träning de har bedrivit, samt jämföra med 

tidigare resultat och se ifall de utvecklats något. Samtidigt upplever två av 

elitidrottsstudenterna att de inte har fått någon bra uppföljning på testerna och önskar att detta 
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förbättras i framtiden. En av dem upplever också att några tester kan vara onödiga för henne 

och att hon främst gör dem för hennes tränares skull.  

Vissa tester kan jag tycka är väldigt onödiga, alltså typ kolla bentätheten för mig. 

Alltså det vi får lära oss säger ingenting egentligen. (Sara, FPC) 

Vad gäller fälttester (tester ute på fält, tillexempel tid på en orienteringsbana i skogen) var det 

flera av elitidrottsstudenterna som inte genomfört några sånna, men som önskar att göra det. 

De gav som förslag att de exempelvis kan genomföra löptest i kuperad terräng, åka rullskidor 

på tid eller springa en specifik orienteringsbana på tid vid flera tillfällen. En elitidrottsstudent 

ansåg också att det kunde vara fördelaktigt att filma under träning för att sedan kunna 

analysera sin träning. Ytterligare en elitidrottsstudent har genomfört fälttester, men upplever 

att uppföljningen på dem är mindre bra och att det inte finns någon specifik plan när de ska 

utföras, utan att det idag sker väldigt sporadiskt.  

Teknikträningar 
Utifrån intervjuerna så sker ofta teknikträningarna individuellt och för att träna ren teknik kan 

elitidrottsstudenterna boka tider med sina grentränare, vilket en elitidrottsstudent tycker är ett 

väldigt bra upplägg. En elitidrottsstudent vid ESC tycker att hennes grentränare är kunnig och 

bra på att förklara, men säger samtidigt att hon själv är dålig på att boka tider. Hon menar 

även att det därför vore bättre om grentränarna oftare var närvarande vid träningar och att det 

då skulle ske mer spontant. Hur teknikträningarna går till varierar utifrån vilken idrott det 

handlar om. En elitidrottsstudent vid OUC är nöjd och säger att det är bra kvalité, men menar 

samtidigt att det skulle vara bättre om de hade varit fler som kunnat träna tillsammans. På så 

sätt hade de kunnat träna på fler banor och ha fler träningar. En annan elitidrottsstudent vid 

OUC säger att hon bedriver den mesta teknikträningen på egen hand, men menar att det kan 

vara en nackdel eftersom hon själv lägger banan och helst inte vill ha sett banan innan hon 

startar. En elitidrottsstudent vid FPC tycker att träningarna skulle kunna följas upp på ett 

bättre sätt. 

Kostrådgivning 
Denna stödfunktion har majoriteten av elitidrottstudenterna inte använt mer än de tillfällen 

som det erbjudits någonting för hela gruppen. De har då fått ta del av enklare föreläsningar 

som dietisten har ansvarat för, föreläsningar som har varit uppskattade. Två av 

elitidrottsstudenterna skulle dock vilja att dietisten kunde gå in lite djupare på vissa områden, 

men de förstår samtidigt att detta kan vara svårt eftersom alla inte har samma kunskapsnivå 
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vad gäller kost. En av elitidrottsstudenterna anser att hon skulle behöva lägga om kosten för 

att bli lite lättare och funderar på att ta hjälp av dietisten om hennes egen metod inte kommer 

att fungera.  

Överlag uttrycks det frågetecken kring hur upplägget ser ut kring kostrådgivningen. Tre av 

elitidrottsstudenterna säger att de först måste kontakta deras tränare som i sin tur tar kontakta 

med dietisten för att få råd om vad som bör förändras. Alla dessa tre upplever att detta 

upplägg bör förändras och önskar att få tillgång till direktkontakt med dietisten. 

Det känns ju ganska onödigt och ha det där steget emellan för då blir det som att ja 

men vadå, när jag ska förmedla saker mellan dom hur vet jag då att blir rätt liksom, 

så det känns ju som bra om vi fick kanske möjlighet till det. (Maja, ESC) 

Två av elitidrottsstudenterna berättar också att de haft möjlighet till kostsamtal med 

dietiststudenter, men att ingen av dem har utnyttjat det. Ingen av de andra 

elitidrottsstudenterna berättade någonting om denna möjlighet. Det framkom också att en 

elitidrottsstudent inte hade någon vetskap alls om att denna typ av funktion fanns tillgänglig 

för dem. Ytterligare en hade lite kunskap om hur upplägget kring denna stödfunktion funkade, 

men ansåg att stödfunktionen är bra att ha. En av elitidrottsstudenterna resonerade kring att få 

hjälp med individuell planering men förklarar osäkerhet kring upplägget och vikten av hans 

eget ansvar. 

Jag vet inte, jag har inte fått förklarat för mig att vi kan göra det men det är väl 

kanske upp till mig att ta reda på. Det är väl det jag har känt att jag kanske ska pusha 

för det att man själv ska ta reda på det. (Andreas, FPC) 

Mental rådgivning 
Även denna funktion är det många av elitidrottsstudenterna som inte har utnyttjat mer än 

under gemensamma föreläsningar, men många uttrycker att detta område kan vara väldigt 

viktigt för dem. En elitidrottsstudent som tidigare haft prestationsångest och nu efter en 

långdragen skada är rädd att hamna i den onda cirkeln igen, önskar därför att få hjälp med just 

den biten. Hon säger också att det många gånger kan kännas jobbigt att gå och prata direkt 

med tränaren och istället skulle vilja prata direkt med psykologerna som finns tillgängliga för 

dem. Två andra upplever också här att upplägget inte är att föredra, dvs. att behöva gå via 

tränaren för att få tillgång till den rådgivande funktionen. En av dem som inte utnyttjat 

funktionen berättar att det känns främmande, medan andra som inte utnyttjat den tror att det 
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kan vara bra att bolla tankar och utvecklande att reda ut hur man tänker. En elitidrottsstudent 

tror att hon hade tagit tag i den här biten om det hade funnits mer tid över.  

Anpassad studietakt, flytta tentor och praktikkort samt studievägledning 
Beroende på vad elitidrottstudenterna studerar har detta fungerat olika. Några av upplever att 

det alltid fungerat bra att flytta på en tenta eller att göra andra uppgifter, medan det för vissa 

har varit väldigt svårt och vissa gånger omöjligt. Majoriteten av elitidrottsstudenterna har 

använt sig av att flytta på examinationer och det är endast en som aldrig har använt sig av den. 

För att få hjälp med detta finns en studievägledare på Idrottshögskolan. De respondenter som 

har varit i kontakt med studievägledaren upplever att den hjälp de får är väldigt bra och tycker 

att det är bra att kunna få hjälp med olika saker om det uppstår några problem. 

Ja, hon finns ju alltid där om man behöver henne. Och jag går och pratar med henne 

då och då, och hon hjälper alltid till så fort hon kan. (Lisa, OUC) 

Föreläsningar 
Samtliga elitidrottstudenter är positiva till föreläsningarna och har medverkat någon gång. 

Några påpekade att det vore roligt om någon utifrån kom och föreläste till exempel någon 

känd elitidrottare. Gällande kostföreläsningarna så upplever några att de varit lite för 

grundläggande kunskap som har lärts ut och känner att de skulle vilja gå in lite djupare på 

vissa områden, speciell inom kostämnet. De är samtidigt medvetna om att det kan vara svårt 

att anpassa så att det blir en lagom nivå för alla. Två elitidrottsstudenter tyckte även att tiderna 

för föreläsningstillfällena ligger på olämpliga tider och menar att de inte alltid har haft 

möjlighet att medverka på grund av det. Även kring detta finns det en förståelse för att det kan 

vara svårt att hitta tider som passar för alla. En av elitidrottsstudenterna skulle vilja få mer 

kunskap om hur man effektiviserar sin återhämtning efter träning. 

Swedbanks program och Folksams elitskadeförsäkring 
De tre elitidrottsstudenterna som intervjuades från FPC var alla positiva till detta program. 

Två av dem hade varit på de flesta tillfällen medan den tredje endast varit på ett. En av 

elitidrottsstudenterna vid FPC tycker att de kan minska på informationen om fonder och aktier 

då han tror att de flesta av dem som tar del av programmet inte kommer att handskas med 

sådant just nu och att de istället kan fokusera mer på hur idrottare kan bygga sitt eget 

varumärke. I övrigt är denna stödfunktion uppskattad och någonting de tycker ska finnas 

tillgängligt även i framtiden. 
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En av elitidrottsstudenterna hade här inte så bra koll på vad denna Folksams 

elitskadeförsäkring egentligen innebär, men berättade att han tror att det innebär att Folksam 

står för kostnader som kan uppstå vid skada och att de får tillgång att komma till 

Norrlandskliniken på Ålidhem. Han upplever den dock som väldigt bra att ha, vilket även 

andrauttryckte. En av dem upplever att försäkringen inte alls har fungerat för henne och att 

hon med hjälp av sin familj fick ordna den medicinska hjälpen på egen hand när hon var 

skadad.  

Massage 
Många av respondenterna tycker att det vore bra att få regelbunden massage och menar att det 

både är bra och väldigt skönt. Några poängterar att det är dyrt med massage och måste därför 

välja bort det. Många upplever att det är otydligt hur upplägget är runt denna stödfunktion och 

verkar inte ha så mycket kunskap om den. En elitidrottsstudent medverkade vid ett tillfälle 

och hade sedan frågat om hon vidare kunde få massage, vilket hon också fick. Några hade 

även en massör på annat håll som de kunde utnyttja. 

Vad saknas vid idrottshögskolans prestations- och utvecklingscentrum? 
Åtta av nio av de elitidrottsstudenter som intervjuades upplever att det saknas någon form av 

medicinsk support och säger att det tar väldigt lång tid att få hjälp när eller om de drabbas av 

en skada. 

Ja alltså det känns ju som att en funktion som inte finns som är viktig är, det är ju det 

här med skador och grejer, när man blir skadad för att så länge man är frisk så 

funkar det mesta ganska bra utan det är när det inte går så bra när man varit skadad 

eller sjuk så tar det väldigt väldigt lång tid att få hjälp. Det förstör ganska mycket. 

(Anna, ESC) 

Något annat som en av elitidrottsstudenterna saknar är någon som kan hjälpa till att boka 

internationella tävlingar. Han menar på att det är mycket administrativt jobb som tar väldigt 

mycket tid, men säger också att det kanske inte är någonting som universitetet kan hjälpa till 

med. 

BALANS 

Vänskapskrets 
De personer som elitidrottsstudenterna umgås med varierar från person till person. Några av 

elitidrottsstudenterna säger att de till mesta dels umgås med personer som är knutna till 
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idrotten, medan andra har blandade umgängeskretsar, dvs. vänner både inom och utom 

idrotten som de umgås med. En elitidrottsstudent menar att en del av det sociala livet erhålls 

genom idrotten, både före, under och efter träningar. Tillexempel kan de under ett 

träningspass bestämma att gå och ta en fika tillsammans efteråt. Två stycken uttryckte att det 

kan bli slutet att bara umgås med personer inom idrotten och att det ibland är skönt att umgås 

med människor utanför idrotten. Genom att umgås med människor utanför idrotten upplever 

de att de får ett annat perspektiv på saker och ting. Några av elitidrottsstudenterna som gått på 

olika idrottsgymnasium upplevde att det där var vanligare att de endast umgicks med 

idrottare. 

Ja... alltså det blir ju som… jag umgås ju mer med mina kompisar som pluggar och 

idrottar än med min klass. Det blir lite som en bubbla så lixom, men ändå inte lika 

mycket som det var på gymnasiet kanske då bubblan kanske var ännu mer tajtare då 

så och man klev väl mer sällan ur den. (Nils, ESC) 

En av elitidrottsstudenterna upplever stora fördelar med att umgås med andra idrottare. Hon 

upplever att de som tränar lika mycket som henne har en större förståelse för att man som 

idrottare inte har lika mycket tid att hitta på saker på kvällar och helger.  

Prioritering 
På frågan hur de prioriterar socialt, idrott och studier svarade åtta av nio elitidrottsstudenter att 

idrotten kommer i första hand. Studier och socialt var svårare för dem att rangordna och där 

varierade det väldigt mycket i svaren. Endast en elitidrottsstudent valde att prioritera studierna 

före idrotten, men förklarar att den prioriteringen endast gäller när hon befinner sig i Umeå. 

När hon åker till sin hemstad prioriterar hon istället det sociala först eftersom hon där har sin 

pojkvän och den största vänskapskretsen. 

Många av elitidrottsstudenterna menar på att det inte finns tid till så mycket annat är att träna 

och studera, vilket gör att kompisar och andra aktiviteter blir åsidosatta. Många upplever 

också att det finns begränsat med tid till aktiviteter utöver idrotten och studierna och att när de 

väl har tid så är det inte alltid de orkar, utan hellre prioriterar vila och återhämtning. På frågan 

vad de gör på sin fritid, när de inte idrottar eller studerar, var det tre av elitidrottsstudenterna 

som ställde motfrågan ”Vad är fritid?”. De ger uttryck för att det är väldigt svårt att hinna med 

andra aktiviteter på veckodagar men att möjligheten till detta är bättre på helger under den 

perioden av året då de inte tävlar som mest. En av elitidrottsstudenterna har svårt att förstå hur 



40 
 

andra aktiva idrottare hinner med annat än idrott och studier/arbete och berättar att hennes 

hobby utöver idrott och studier är att sova.  

IDENTITET 

Majoriteten av elitidrottstudenterna ser sig själva i första hand som en idrottare och förknippar 

sig själva väldigt starkt med idrotten. Endast två av dem tyckte att det var svårt att säga om de 

i första hand identifierar sig som en student eller som en idrottare. En av dessa studerade en 

idrottsrelaterad utbildning och menade att identiteten som student och identiteten som 

idrottare på så vis gick in i varandra. En elitidrottsstudent menade att hon tidigare förknippat 

sig väldigt starkt med sin idrott men att det med tiden suddats ut allt mer. I slutändan svarade 

hon dock ändå att hon till mestadels ser sig själv som en idrottare än som en student, eftersom 

att hennes liv mer är ett idrottsliv än som ett typiskt studentliv: 

Men man identifierar sig ju väldigt mycket med någonting och jag har ju alltid 

identifierat mig med idrotten väldigt starkt, så att jag är nog mycket mer idrottare än 

student tror jag faktiskt. Jag lever mitt liv som idrottare mycket mer än vad jag lever 

ett liv som student skulle jag säga. Jag är inte alls så studentikos som många 

studenter är. (Maria, OUC) 

En elitidrottsstudent berättar också att hon med tiden känt att den idrottsliga identiteten börjat 

suddas ut och upplever att det är väldigt skönt. Hon berättar också att hon, genom de mål som 

är kopplade till studier och jobb, har börjat skapa en identitet kring även kring det. En annan 

resonerar att den idrottsliga identiteten är något tryggt att använda vid möten, eftersom det är 

lätt att säga att man håller med en viss idrott och därigenom öppnar ett samtal. Hon menar att 

många nog är rädda att förlora den känslan och ifrågasätter vad man är utan idrotten. En av 

elitidrottsstudenterna berättar däremot att hon är nöjd med att andra ser henne som i första 

hand idrottare. 

Jag är nog ganska nöjd med det på något vis. Ja men jag tänker på det att om man 

inte hade idrotten då är det lite sådär, ja men vem är man då liksom? (Maja, ESC) 

En elitidrottsstudent menar att identiteten som student och idrottare går ihop och säger att 

egenskaper som är bra inom idrotten även speglar av sig i studierna och i rollen som student. 

Han säger att han uppfattas som seriös och ambitiös och att han som student även är väldigt 

tävlingsinriktad och sällan blir nöjd. Detta tror han kan bero på idrotten och att han samtidigt 

som han är student även är en elitidrottare.  
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Samtliga av elitidrottstudenterna menar att de största kraven kommer från dem själva, men att 

de samtidigt upplever vissa krav utifrån. Detta kunde till exempel handla om krav från 

sponsorer eller klasskamrater som förväntade sig att de skulle kunna prestera. Några av 

elitidrottstudenterna kände även en viss press att prestera, både inom studierna och inom sin 

idrott, eftersom att de blivit antagna på idrottshögskolan prestationscenter. 

Några elitidrottsstudenter var eller hade varit skadade under en period. Känslorna som de 

uttryckte att de hade under den skadade perioden varierade. En elitidrottsstudent förstod under 

den perioden hur mycket idrotten betydde för henne medan två andra elitidrottsstudenter 

istället förstod att det finns andra delar i livet som också betyder mycket och kunde uppskatta 

andra saker i livet under den tid de var skadade. 

FRAMTIDEN 

Utbildningens betydelse 
Samtliga elitidrottsstudenter menar att utbildningen har en stor betydelse för framtiden. De är 

medvetna om att den idrottsliga karriären kommer att ta slut, i alla fall på elitnivå, och ser 

utbildningen som en viktig del för att få ett önskvärt arbete i framtiden. Samtliga studenter 

anser att en utbildning är värdefull för att etablera sig på arbetesmarknaden, även om några 

menar att man ändå kan få ett jobb. 

Alltså det är ju alltid bra att ha en utbildning. Så är det ju. Man får ju försprång på 

arbetsmarknaden när man har en utbildning. Men jag tror jag försöker förtränga att 

det är så viktigt som det egentligen är. (Anna, ESC) 

Några läser utbildningar som är kopplade till idrott och säger att de på så sätt alltid kommer 

att ha idrotten som sitt arbete på något sätt, även om den egna idrottskarriären tar slut. Men 

även några av de som inte har utbildningar med direkt koppling till idrotten kunde även de se 

att deras yrkesliv på olika sätt kan bli sammankopplat med idrotten, genom att till exempel 

som blivande läkare arbeta med idrottsskador.  

Planer för framtiden 
Vad elitidrottsstudenterna har för planer med framtiden varierar. Några är väldigt medvetna 

om vad de ska göra och har tydliga mål med både den idrottsliga och den akademiska 

karriären. Vad gäller den akademiska karriären har några en tydlig plan med vilket jobb de 

vill skaffa sig, medan andra mer övergripande planer såsom att få ett jobb och skaffa familj. 

En elitidrottsstudent uttrycker en ovisshet om framtiden och menar att ett jobb skulle försvåra 



42 
 

idrottsutövandet. Han menar att man med studierna har större möjlighet till att styra över 

tiden, vilket blir svårare att göra med ett jobb där du måste ha fasta arbetstider. Ytterligare en 

resonerar kring situationen när utbildningen tar slut; 

Men just det där, det är väl nått jag brottas med just nu, jag börjar känna att 

utbildningen börjar ta slut och jag funderar lite på hur ska jag kunna idrotta efter att 

jag har pluggat klart här, eller om jag börjar jobba fullt hur blir det? Eller helst 

skulle jag inte vilja börja jobba fullt men det måste jag antagligen göra annars vill 

ingen ha mig. (Nils, ESC) 

Många uttryckte att de alltid kommer att vara aktiva idrottsutövare, även om 

elitidrottskarriären och tävlingsutövandet kommer att ta slut. Många av respondenterna kunde 

även se att de på något sätt skulle komma att vara aktiva inom idrotten, även om idrotten inte 

skulle vara en del av deras arbete, exempelvis som ideell tränare.   



43 
 

  



44 
 

DISKUSSION 

Studiens övergripande syfte var att undersöka och förstå stödsystem för kombinationen av 

elitidrott och studier. Fokus låg på att undersöka hur elitidrottsstudenterna vid Umeå 

Universitet upplever Idrottshögskolans prestations- och utvecklingscentrum och möjligheten 

att kombinera elitidrott och studier. Studiens frågeställningar har besvarats och i detta kapitel 

kommer elitidrottarnas uppfattningar och tankar att diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Förslag på åtgärder till de problem och svårigheter som identifierats kommer också att skrivas 

fram.  

INGEN KOMBINATION ÄR PROBLEMFRI 
Att under sin aktiva idrottskarriär förbereda sig för ett liv utanför idrotten gör samtliga 

elitidrottsstudenter, i och med att de har valt att kombinera sin elitidrott med studier. Det mest 

positiva som resultatet visade var att samtliga elitidrottsstudenter upplever att kombinationen 

elitidrott och studier fungerar och att det också är positivt att kombinera dessa karriärer. 

Viktigt är dock att uppmärksamma de svårigheter som elitidrottsstudenterna upplever i denna 

kombination, för att i framtiden kunna utveckla de stöd som finns och eventuellt skapa fler 

stöd som underlättar elitidrottarnas dubbla karriärsatsningar.  

Resultatet visar att det finns en oro hos några elitidrottsstudenter över hur livet kommer att se 

ut när de avslutar sin universitetsutbildning och erhåller sin examen. De funderar kring 

huruvida de kommer att ha möjlighet att fortsätta med sin elitsatsning, då i kombination med 

arbete, eller om de ska studera vidare. Detta är funderingar som samtliga elitidrottsstudenter 

kan komma att mötas av när de närmar sig sin universitetsexamen, vilket betyder att stöd och 

hjälp med dessa funderingar bör vara centralt för samtliga. Ingen av elitidrottsstudenterna 

uttalade sig rent ut att de vill ha hjälp med detta, men med tidigare forskning som 

utgångspunkt och vetskapen om hur viktigt det är att tänka på framtiden redan under den 

aktiva idrottskarriären är detta ett viktigt område att uppmärksamma. I USA, England och 

Australien finns organisationer som bland annat arbetar för att förbereda elitidrottsstudenter 

för arbetlivet och tiden efter universitetsstudierna, detta genom NCAA CHAMPS/Life Skills 

program(NCAA, 2008), Performance Lifestyle Programme (UK Sport, 2013) och Athlete 

career and education (AIS, 2013).  

Precis som tidigare forskning visar (McKenna & Dunstan-Lewis, 2004), upplever också 

elitidrottsstudenterna på Idrottshögskolan i Umeå ibland bristande förståelse från 

omgivningen i den akademiska världen. De berättar att deras klasskompisar kan uppleva att 
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elitidrottsstudenter särbehandlas och att lärare inte alltid har kunskap om vad 

elitidrottsstudenternas avtal innebär eller att de har kunskap, men inte har möjlighet att hjälpa 

dem. För att framgångsrikt handskas med dubbla karriärer är det enligt Aquilina (2013) 

viktigt att akademiska program tar hänsyn till elitidrottens krav samt att det finns stöd från det 

idrottsliga och akademiska nätverket. McKenna & Dunstan-Lewis (2004) skriver också att det 

är viktigt att de som arbetar på universiteten ser elitidrottsstudenterna som både ”idrottare” 

och ”student”, för att stötta dem på ett bra sätt i deras karriärssatsningar. 

Resultatet visar inte bara bristande förståelse från omgivningen utan samtliga 

elitidrottsstudenter upplever att deras tränare är förstående i deras satsning på dubbla 

karriärer. En av elitidrottsstudenterna berättade att hennes tränare uppmanade henne att vila 

vid de tillfällen hon fick, att hon måste ta det lugnt och inte sitta på skolan så mycket. Denna 

elitidrottsstudent upplever att stödet från tränaren är positivt. Tränarens uppmaning skulle 

dock kunna tolkas som att tränaren vill att elitidrottsstudenten ska fokusera på att optimera de 

idrottsliga prestationerna och lägga mindre tid på studierna. Fryklund (2012) menar att det 

finns en risk att tränare uttrycker missnöje till elitidrottare som inte kan fokusera till hundra 

procent på idrotten på grund av studier.  

Resultatet indikerar, precis som tidigare forskning gör (Aquilina, 2013), på att 

elitidrottsstudenter upplever att den idrottsliga karriären har både positiv och negativ inverkan 

på den akademiska karriären, likaväl som att den akademiska karriären har positiv och negativ 

inverkan på den idrottsliga karriären. Elitidrottsstudenterna menar på att idrotten ger 

egenskaper som kan vara fördelaktiga i studiesammanhang, men att idrotten också tar mycket 

tid och energi som de annars skulle kunna ha lagt på studierna. Några har som målsättning att 

just klara godkänt och väljer bort de där extra artiklarna på grund av tidsbrist. Fryklund 

(2012) menar på att de akademiska prestationerna kan försämras på grund av de tidsmässiga 

krav som ställs på idrotten. Frågan är då om dessa elitidrottsstudenter kommer att vara 

tillräckligt förberedda för arbetslivet? Ett sätt att väga upp detta kan vara att använda sig av de 

egenskaper som idrotten ger (Miller & Kerr, 2002), egenskaper såsom ledarskapsförmåga, 

förmåga att arbeta i grupp och effektivt beslutsfattande. Dessa egenskaper anses ha ett 

livslångt värde och är därför viktiga att ta vara på. Hur man arbetar med dessa egenskaper och 

hur man på bästa sätt använder dem kan vara något att hjälpa elitidrottsstudenterna med.  
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OSYNLIGA STÖDFUNKTIONER? 
Att elitidrottsstudenterna vid Elitskidcentrum, Friidrottens prestationscentrum och 

Orienteringens utvecklingscentrum har tillgång till olika typer av stödfunktioner är 

majoriteten medveten om, men stödfunktionernas exakta syfte, hur de ska användas och när 

de får användas verkar vara betydligt mer oklart. Många av stödfunktionerna används också 

väldigt begränsat. För att elitidrottsstudenterna ska kunna använda stödfunktionernas fulla 

kapacitet bör det därför vara av vikt att precisera informationen och göra den lättillgänglig. 

Denna studie, precis som studierna av Skinner (2004) och Fryklund (2012) visar att 

elitidrottsstudenterna upplever att tiden är begränsad, vilket gör det viktigt att minimera tid 

som går åt till att söka information och hjälp vilket samtidigt kommer att maximera 

elitidrottsstudenterna tid till idrott, studier och socialt liv. En förklaring till varför 

stödfunktionernas syfte och hur de ska användas är oklar för elitidrottsstudenterna kan vara 

för att de inte upplevt behov av stödfunktionerna när informationen getts. När behov senare 

har funnits har de då haft dålig kunskap om dem. Ytterligare en förklaring kan vara att några 

av elitidrottsstudenterna får tillgång till olika typer av stöd via deras klubbar, landslag eller 

specialidrottsförbund. Två elitidrottsstudenter nämner vikten av deras eget ansvar när det 

gäller att ta reda på stödfunktionernas syfte och organisering. Eftersom Idrotthögskolan har 

begränsade ekonomiska och organisatoriska resurser är det av vikt att elitidrottsstudenterna 

också förstår att ett visst ansvar också måste ligga på dem själva. Det går inte att få allt 

serverat på ett silverfat. 

Många av elitidrottsstudenterna upplever att organiseringen vid stödfunktionerna mental 

rådgivning och kostrådgivning är mindre bra och de önskar direktkontakt med den person som 

kan hjälpa dem med mental rådgivning och kostrådgivning. Idrottshögskolan i Umeå har valt 

att studenterna alltid ska gå via sina tränare för att få tillgång till detta stöd, detta på grund av 

att de bara köper ett visst antal timmar av denna tjänst och således måste prioritera vilka som 

kan få ta del av det (P. Eriksson, personlig kommunikation, 8 maj, 2013). López och Levy 

(2013) visar i sin studie att idrottsstudenter upplever att de inte har tid att söka sig till 

rådgivande tjänster, att de känner rädsla för stigmatisering, att lagkamrater ska få reda på att 

de sökt hjälp samt att rädsla att andra ska se dem som svaga. Detta är barriärer som i alla fall 

hindrar idrottsstudenter från att söka sig till mental rådgivning. Att andra ska få reda på att de 

söker denna typ av hjälp har negativa effekter på idrottsstudenternas integritet, men också 

negativa effekter på lagkramraternas och tränarnas tro på elitidrottsstudentens idrottsliga 

prestationer. Resultatet visar också att några av elitidrottsstudenterna upplever att det skulle 
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vara fördelaktigt att få möjlighet till regelbunden mental rådgivning. En idrottspsykolog eller 

en mental rådgivare kan enligt Plate och Plate (2001) vara nödvändig för att hjälpa 

elitidrottaren med den personliga utvecklingen, tillexempel kring självkännedom och 

självreflektion samt för att elitidrottaren ska hitta rätt i sin egen utveckling och prestation. 

Författarna skriver att en mental rådgivare fungerar som en vägledare och genom att förstärka 

det som är bra hos en person kan det hjälpa personen att växa och utvecklas personligt. Den 

mentala rådgivaren är också viktig för att hjälpa idrottare att hitta en balans mellan de krav 

som idrottaren upplever och den förmåga idrottaren har att möta dessa krav samt att på ett 

målinriktat och strukturerat sätt hjälpa idrottaren att hitta rätt i sina prestationer.  

Det har framkommit i intervjuerna att relationen mellan elitidrottsstudenterna och tränarna ser 

olika ut beroende på vilken prestations- och utvecklingscentrum de tillhör och att 

uppfattningarna om detta också varierar. De olika perspektiven som ges i resultatet är också 

en effekt av hur de olika prestations- och utvecklingscentrumen ser ut. Tränarna inom de olika 

prestations- och utvecklingscentrumen har inte samma antal idrottsutövare att hjälpa och inte 

heller samma bredd på träningen, dvs. en tränare kan inom en idrott måsta ta hänsyn till flera 

olika grenar. Detta gör att tränarna har olika förutsättningar att hjälpa idrottarna. 

Elitidrottsstudenterna vid FPC hade inte hade några speciella uppfattningar om fystränaren 

och en förklaring till detta kan vara att de till stor del sköter fysträningen på egen hand och 

tillsammans med deras tränare och således inte har samma kontakt med fystränaren som 

elitidrottsstudenterna vid ESC och OUC har. 

BALANS 
Precis som (Miller & Kerr, 2002) identifierat visar även vårt resultat att elitidrottsstudenter 

ger idrott, studier och socialt liv olika mycket tid och att majoriteten väljer idrotten i första 

hand, vilket resulterar i att studierna och det sociala livet inte prioriteras lika mycket. Detta är 

något att uppmärksamma, då Park et al. (2013) skriver att en balans mellan de idrottsliga och 

akademiska aktiviteterna är en grund för lyckade karriärövergångar. Resultatet visade däremot 

att en av elitidrottsstudenterna valde att prioritera studierna före idrotten. Detta kan tänkas 

bero på att denna elitidrottsstudent är aningen äldre än de övriga. Aquilina (2013) menar att 

åldern kan vara en betydande faktor vad gäller prioritering av idrott och studier. Miller & Kerr 

(2002) skriver att det krävs ett personligt engagemang för att balansera idrott, studier och det 

sociala livet. I resultatet visas det att majoriteten av elitidrottsstudenterna använder sig av 

aktiv planering för att relationen mellan dessa ska bli så bra som möjligt. Trots planering 

upplever många att tiden till att göra annat än att idrotta och studera är begränsad. Många 
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frågade vad fritid är och menar att fritid knappt existerar. För att elitaktiva ska må bra är det 

viktigt att hitta en balans mellan idrotten och privatlivet (Bergström, 2013) och för att 

balansera idrott, studier och socialt krävs förutom det personliga engagemanget från 

elitidrottsstudenterna också stöd från omgivningen (Miller & Kerr, 2002; McKenna & 

Dunstan-Lewis, 2004).   

Många av elitidrottsstudenterna umgicks med vänner både inom och utom idrotten. Enligt 

Cecic´ Erpicˇ et al, (2004)kan idrottare uppleva svårigheter att skaffa sig sociala relationer 

utanför idrotten och detta är någonting som två av elitidrottsstudenterna i studien hade haft 

svårigheter med. Dock kände båda att detta mest var tidigare och inte under deras tid på 

universitetet. En förklaring till detta kan vara att man vid ett idrottsligt gymnasieprogram 

uteslutande läser tillsammans med andra idrottsstudenter. Vid universitetsstudier läser istället 

elitidrottsstudenterna med studenter som inte är kopplade till idrotten, vilket är positivt för att 

skapa nya relationer utanför idrotten. Genom detta blir det även lättare för studenterna att 

kunna identifiera sig med andra saker fast de fortfarande kan identifiera sig starkt med sin 

idrott. Detta kan vara en betydande del i att underlätta för elitidrottsstudenterna när de senare 

ska avsluta sina aktiva elitidrottskarriärer.  

IDENTITET 
Resultatet visar att majoriteten av elitidrottsstudenterna identifierar sig själva väldigt starkt 

med sin idrott. Enligt Park et al. (2013) kan en stark idrottslig identitet påverka idrottares 

karriärövergångar på ett negativt sätt. De som enbart fokuserar på sin idrott och inte 

förbereder sig för livet efter idrotten riskerar att få tampas med svårigheter i sina 

karriärövergångar, tillexempel känsla av förlorad identitet. Genom att elitidrottsstudenterna 

studerar förbereder de sig på ett sätt för livet efter idrotten. De har möjlighet att skapa 

ytterligare en identitet som kopplas till studierna och se sig själv i ett annat sammanhang med 

andra uppgifter, utmaningar och mål. Ingen av elitidrottsstudenterna nämner något om att 

deras starka idrottsliga identitet upplevs som någonting negativt. En av elitidrottsstudenterna 

förstod under en tid när hon var skadad hur mycket idrotten betydde för henne och att hon 

upplever att hon blir ”knäpp” utan idrotten. Detta kan förstås som att hon har en hög grad av 

idrottslig identitet. Vid intervjutillfället var denna elitidrottsstudent skadefri, men de som 

drabbas av allvarligare skador och tvingas avslutade sin idrottskarriär på grund av den starka 

idrottsliga identiteten riskerar att drabbas av hög grad av psykologiska problem (Cecic´ Erpicˇ 

et al, 2004). Många av elitidrottarna visade förståelse att den aktiva elitidrottskarriären någon 

gång kommer att ta slut, men deras uttalanden kring detta kan tolkas som att de ser detta 
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karriäravslut som något som sker längre fram i framtiden. Det som inte elitidrottsstudenterna 

inte talar något om är vad som kan ske ifall idrottskarriären tvingas avslutas på grund av 

skada och det kan därför vara av stor vikt att göra elitidrottsstudenterna medvetna om vikten 

av att identifiera sig med något annat utöver idrotten, för att minimera risken för de 

psykologiska problemen.  

METODDISKUSSION 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes intervju som metod. Att använda 

denna metod anser vi har varit passande för att få fram studiens resultat på bästa sätt. Vi har 

kunnat få fram elitidrottarnas uppfattningar, känslor och erfarenheter kring de ämnesområden 

som varit aktuella för studien. En av oss har tidigare varit elitidrottsstudent, vilket har gett en 

viss förförståelse. I och med att vi båda är studenter har det också gett oss en förförståelse för 

den akademiska situationen. Denna förförståelse har dock också inneburit att det varit viktigt 

för oss som författare att hela tiden reflektera över våra egna värdetingar och erfarenheter, för 

att säkerställa studiens tillförlitlighet. Genom att vi varit två författare har denna reflektion 

kunnat göras kontinuerligt tillsammans.  

Den första kontakten med elitidrottsstudenterna togs mailledes och detta var något vi märkte 

försenade processen. Flertalet elitidrottsstudenter svarade inte på detta mail förrän vi skickade 

en påminnelse eller hörde av oss via sms eller telefonsamtal. Förslagsvis hade det varit bättre 

att ta direktkontakt med elitidrottsstudenterna via telefonsamtal då detta förmodligen hade 

sparat oss en hel del tid.  

Användningen av intervjuguide visade sig vara till en stor fördel. I och med intervjuguiden 

fick samtliga intervjuer lika struktur och genom detta underlättade det i processen när vi sedan 

skulle påbörja analysen av data. Intervjuguiden låg också till grund för strukturen i resultatet 

och hjälpte oss att hålla en röd tråd genom hela arbetet.  

För att öka reliabiliteten hade det varit fördelaktigt att båda författarna transkriberade samtliga 

intervjuer för att jämföra och se att det blivit likadant (Kvale, 2009), men med tanke på den 

begränsade tiden för studien delades intervjuerna upp vid transkribering. 

Tillämpningen av meningskoncentrering som analysverktyg kom att bli en väldigt passande 

metod då majoriteten av intervjupersonerna hade uttömmande svar på de flesta frågor. En 

person var mer reserverad och tystlåten, vilket resulterade i att informationen från den 

personen blev bristfällig. Hade vi varit mer erfarna på att utföra intervjuer hade det kanske 



50 
 

varit möjligt att få ut mer information, men genom att vi hade intervjuguiden kunde vi ändå få 

ut information som kunde vara till användning för studien. Vi märkte också att det var av stor 

vikt att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger, för att säkerställa att analysen 

gjordes med största möjliga noggrannhet.  

Studiens resultat har gett oss mycket information och vi kan ge en bild över 

elitidrottsstudenternas uppfattningar och tankar. I och med att studien har gjorts på nio 

stycken elitidrottsstudenter innebär det ett begränsat urval. För att få ett bättre underlag att 

utveckla hade det varit fördelaktigt att göra större studier och följa elitidrottsstudenter under 

flera år.  

Mycket av det resultat som studien visar överensstämmer med tidigare forskning. Denna 

studie bidrar dock med ny och fördjupad kunskap om elitidrottsstudenters uppfattningar om 

specifika stödfunktioner som erbjuds av Idrottshögskolan i Umeå och som syftar att hjälpa 

dem i deras satsning på dubbla karriärer.  

FRAMTIDA FORSKNINGSFÄLT 
Samtliga elitidrottsstudenter upplever att den idrottsliga och akademiska karriären har positiv 

inverkan på varandra på flera områden och ser kombinationen som någonting positivt. Deras 

uppfattningar och tankar om Idrottshögskolans prestations- och utvecklingscentrum skiljer sig 

och det är svårt att dra generella slutsatser då elitidrottsstudenternas studiemässiga och 

idrottsmässiga förutsättningar skiljer sig åt. Individerna har olika upplägg och olika behov. 

Organisationer som syftar att stötta och hjälpa dessa individer kan komma att ha svårt att 

tillgodo se dessa behov då ekonomiska och organisatoriska förutsättningar inte alltid tillåter 

det.  Det är för den enskilde idrottaren skull viktigt att fortsätta utvärdera och utveckla 

stödsystem i den mån det går, för att optimera elitidrottares kombination av elitidrott och 

studier och förbereda dem för livet efter idrotten. För framtiden skulle det därför vara 

intressant att följa elitidrottsstudenter under en längre tid, för att undersöka hur deras 

idrottsliga samt akademiska karriärer påverkas och utvecklas resultatmässigt av att kombinera 

elitidrott och studier. Detta skulle kunna göras genom en jämförelse mellan 

elitidrottsstudenter som har tillgång till ett prestations- och utvecklingscentrum och de 

elitidrottsstudenter som inte har tillgång till detta. Hjälper stödsystemen elitidrottarna att 

optimera sin idrottskarriär såväl som sin akademiska karriär? Och hur fungerar elitidrottarnas 

övergångar från den aktiva elitidrottskarriären till det ”normala” livet? 



51 
 

  



52 
 

REFERENSER 
 

Aquilina, D. (2013). A Study of the Relationship Between Elite Athletes' Educational 

Development and Sporting Performance. The International Journal of the History of Sport, 

30:4, 374-392. 

Aquilina, D. & Henry, I. (2010). Elite athletes and university education in Europe: a review of 

policy and practice in higher education in the European Union Member States. International 

Journal of Sport Policy and Politics, 2:1, 25-47. 

Australian Government, Australian Sports Commission. Athlete career and education. 

Hämtad april 16, 2013 från: http://www.ausport.gov.au/ais/athlete_career_and_education 

Baillie, H.F. P., & Danish, J. S.(1992).Understanding the Career Transition of Athletes, The 

sport Psychologist, 6, 77-98. 

Bergström, L. (2013). “Man förtjänar ingen familj”. Hämtad maj 6, 2013 från: 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/man-fortjanar-ingen-familj 

Cecic´ Erpicˇ, S., Wylleman, P.,& Zupancˇicˇ, M. (2004). The effect of athletic and non-

athletic factors on the sports career termination process. Psychology of Sport and Exercise5, 

45-59. 

Chartrand, J.M., &Robert, W.L. (1987). Sport Counseling: Enhancing the Development of the 

Student-Athlete. Journal of counseling and development, 66.164-167. 

Debois, N., Ledon, A., Argiolas, C., & Rosnet, E. (2012). A lifespan perspective on 

transitions during a top sports career: A case of an elite female fencer. Psychology of Sport & 

Exercise, 13, 660-668. 

Eime, M. R., Harvey, T. J., Brown, J. W., Payne, R. W. (2010). Does Sports Club 

Participation Contribute to Health-Related Quality of Life? Medicine & Science In Sport And 

Exercise, 42, (5) 122-128.  

Fahlén, J., & Sjöblom, P. (2012).Till OS med olika bagage - London första testet för 

elitstödet. Svensk idrottsforskning, 2, 9-13. 

Fryklund, S. (2012).Swedish Student-Athletes’ Within-Career Transitions. Malmö: Malmö 

University, Department of Sport Sciences. 

Giacobbi, P. R., Lynn, T. K., Wetherington, J. M., Jenkins, J., Bodendorf, M., & Langley, B. 

(2004). Stress and coping during the transition to University for first-year female athletes. The 

Sport Psychologist, 18, 1–30.  

Gratton. C., & Jones. I. (2010).Research methods for sport studies. London: Routledge. 

http://www.ausport.gov.au/ais/athlete_career_and_education
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/man-fortjanar-ingen-familj


53 
 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). InterViews: Learning the craft of qualitative research 

interviewing (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lindahl, K., & Ohlson, L. (2012). En nationell modell för Riksidrottsuniversitetet (RIU). 

Riksidrottsforum 2012-11-11. Sisu Idrottsutbildarna. 

López, L. R.,& Levy, J. J. (2013).Student Athletes’ Perceived Barriers to and Preferences for 

Seeking Counseling. Journal of College Counseling, 16, 19-31.  

McKenna, J., & Dunstan-Lewis, N. (2004). An Action Research Approach to Supporting Elite 

Student athletes in Higher Education. European Physical Education Review,10, (2), 179–98. 

Miller, P., & Kerr, G. (2002) Conceptualizing Excellence: Past, Present and Future. Journal 

of Applied Sport Psychology, 14, 140–53. 

Murphy, G.M., Petitpas, A.J., &Brewer B.W. (1996).Identity Foreclosure, Athletic Identity, 

and Career Maturity in Intercollegiate Athletes. The Sport Psychologist, 10, 239-246. 

NCAA. (2008). NCAA CHAMPS/Life Skills program. NCAA 66785, 7. 

Norberg, J. R. (2012) För framtids segrar: En analys av det svenska elitidrottssystemet. Svensk 

idrottsforskning. 

North, J., & Lavallee, D. (2004). An investigation of potential users of career transition 

services in the United Kingdom. Psychology of Sport and Exercise, 5, 77–84. 

Park, S., Lavallee, D., & Tod, D. (2013). Athletes' career transition out of sport: a systematic 

review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 6, (1), 22-53. 

Pearson, R.E., & Petitpas, A.J. (1990). Transitions of Athletes: Developmental and Preventive 

Perspectives. Journal of counceling & development, 69, 7-10. 

Plate, A., & Plate, J. (2001). Mental rådgivning – din väg till målet. Farsta: SISU 

Idrottsböcker. 

Redelius, K., & Uebel, M. (2009). Den australiensiska modellen - ett elitstöd för svensk 

idrott? Svensk Idrottsforskning, 4, 1-6. 

Riksidrottsförbundet. (2012). Riksidrottsuniversitet - en kombinerad elit- och 

utbildningssatsning. Hämtad april 18, 2013 från: http://www.rf.se/Vi-arbetar-

med/Idrottsgymnasium/Riksidrottsuniversitetet2/ 

Riksidrottsförbundet. (2013). RF:s och Svenska spels elitidrottsstipendium. Hämtad april 19, 

2013 från: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottsgymnasium/Elitidrottsstipendium/ 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B.-M. (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber. 

Stambulova, N. (2010). Counseling Athletes in Career Transitions: The Five-Step Career 

Planning Strategy. Journal of Sport Psychology in Action, 1, (2), 95-105. 

http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottsgymnasium/Riksidrottsuniversitetet2/
http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottsgymnasium/Riksidrottsuniversitetet2/
http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottsgymnasium/Elitidrottsstipendium/


54 
 

Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T., & Côté, J. (2009). ISSP Position stand: Career 

development and transitions of athletes. International Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 7, (4), 395-412. 

Stambulova, N., Stephan, Y., & Japhag, U. (2007).Athletic Retirement: A Cross-National 

Comparison of Elite French and Swedish Athletes. Psychology of Sport and Exercise, 8, 101–

118. 

Sveriges Olympiska Kommitté. (2011). Franskt koncept inspirerar. Hämtad april 9, 2013 från: 

http://www.sok.se/5.6fa04b8c12eede97bff80004015.html 

UK Sport. (2013). Performance Lifestyle. Hämtad april 21, 2013 från: 

http://www.uksport.gov.uk/pages/performance-lifestyle/ 

UK Sport. (2013). About UK Sport. Hämtad april 21, 2013 från: 

http://www.uksport.gov.uk/pages/about-uk-sport/ 

Vallerand, R. J., Mageau, G. A., Elliot, A. J., Dumais, A., Demers, M.-A., & Rousseau, F. 

(2008).Passion and performance attainment in sport. Psychology of Sport and Exercise, 9, 

373-392. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wylleman, P., Alfermann, D., & Lavallee, D. (2004). Career transitions in sport: European 

perspectives. Psychology of Sport and Exercise 5, 7-20. 

Umea.se. (2013). Umeå ska bli nordiska mästare i idrottsstudier. Hämtad maj 6, 2013 från 

http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/umeaskablinordiskmastareiidrottsstudi

er.5.63fc4d3e13e555aa5262290.html 

  

http://www.sok.se/5.6fa04b8c12eede97bff80004015.html
http://www.uksport.gov.uk/pages/performance-lifestyle/
http://www.uksport.gov.uk/pages/about-uk-sport/
http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/umeaskablinordiskmastareiidrottsstudier.5.63fc4d3e13e555aa5262290.html
http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/umeaskablinordiskmastareiidrottsstudier.5.63fc4d3e13e555aa5262290.html


55 
 

BILAGA 1 – INBJUDAN TILL INTERVJU 
 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning sport management 

vid Umeå Universitet. På uppdrag av Idrottshögskolan har vi precis påbörjat vår C-uppsats 

och nu behöver vi dig som deltagare i vår studie! 

Det övergripande syftet med vår studie är att beskriva och förstå elitidrottsstudenters känslor 

och uppfattningar om tre av Idrottshögskolans fyra prestationscentrum (Elitskidcentrum, 

Friidrottens prestationscentrum och Orienteringens prestationscentrum). Fokus kommer att 

ligga på att lyfta fram era tankar kring de stödfunktioner som erbjuds, möjligheten att 

kombinera elitidrott och studier samt hur balansen mellan elitidrott, studier och socialt liv 

fungerar.  

Genom denna undersökning hoppas vi och Idrottshögskolan kunna utveckla och förbättra 

dessa prestationscentrum för att möta era krav och önskemål. 

För att komma åt era tankar och uppfattningar på bästa sätt önskar vi att genomföra intervjuer. 

Väljer du att medverka i vår studie sker medverkan på dina villkor. Du kan när som helst 

under studien avbryta din medverkan. Datainsamlingen kommer endast att användas i 

forskningssyfte och vi garanterar dig anonymitet. Dina personuppgifter kommer att förvaras 

där endast vi kan komma åt dem.  

Vi hoppas nu att du vill medverka i denna studie och bidra med dina erfarenheter som 

underlag för idrottshögskolans fortsatta utvecklig. Intervjun kommer att ta ca 60min och vi 

anpassar tid och plats för intervjun efter dina önskemål och möjligheter. 

Tack på förhand! 

Moa Westemark & Susanna Larsson 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 

BAKGRUND 

1. Vi skulle gärna vilja att du började med att berätta lite om dig själv.  

a. Hur gammal är du? 

b. Vilken Idrott håller du på med? 

i. Hur länge har du hållit på med din idrott? 

c. Var kommer du ifrån? 

d. Vilken utbildning/vilken kurs går du? 

i. Hur länge har du läst? 

 

2. Hur kommer det sig att du valde Umeå Universitet? 

 

TEMA 1 – KOMBINATION ELITIDROTT OCH STUDIER 

 

1. Berätta hur det kommer sig att du valde att börja studera! 

a. Fanns det något eller någon som påverkade dig att börja studera? 

i. Utveckla! 

 

2. Hur upplever du möjligheten att kombinera studierna med elitidrott? 

a. Vad funkar bra? 

b. Vad funkar mindre bra? 

c. Hur upplever du att tiden har påverkats sedan du började kombinera dessa? 

 

3. Hur upplever du omgivningens tankar kring att du kombinerar elitidrott och studier? 

a. Hur tror du att din tränare tänker? 

i. Har du fler än en tränare?  

1. (Upplever du att de tänker olika?) 

b. Hur tror du att din familj tänker? 

c. Hur tror du att lärarna tänker? 

d. Hur tror du att kompisarna tänker? 

 

4. Känner du att det ställs några krav på dig från något håll? 

 

5. Hur ser du på din idrottskarriär kontra den akademiska karriären?  

a. Vad har du för mål med karriärerna? 

b. Hur skulle du väga de här karriärerna mot varandra? 

c. Ser prioriteringen av dessa två lika dan ut under hela året? 

 

6. Hur många timmar per dag spenderar du på din idrott respektive dina studier? 

 

7. Upplever du att din akademiska karriär har någon inverkan/påverkan på din idrottsliga 

karriär? 

 

8. Upplever du att din idrottsliga karriär har någon inverkan/påverkan på din idrottsliga 

karriär?  

 

9. Hur ser du på den ekonomiska biten inom idrotten generellt? 
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a. Hur ser det ut inom din idrott? 

b. Får du något stöd? 

c. Har den ekonomiska biten någon betydelse för hur ditt liv skulle se ut idag? 

i. Vad skulle vara annorlunda? 

 

10. Har du varit skadad någon gång under din tid på universitetet? 

a. Hur kände du då? 

b. Påverkade det dig på något sätt? 

 

TEMA 2 – STÖDFUNKTIONER 

 

1. Kan du börja med att berätta om de stödfunktioner ni har tillgång till via ert 

prestationscenter? 

 

2. Hur upplever du dessa stödfunktioner? 

 

3. Vad vet du om dem? 

 

4. Har du några speciella förväntningar på dem? 

 

5. Vad anser du om: 

a. Tränarna? 

b. Teknikträningar? 

c. Idrottsanläggningar? 

d. Förmånen till billigare Iksu kort? 

e. Idrottsmedicinsk expertis? 

f. Testerna i idrottslabbet? 

g. Fälttesterna? 

h. Fystränaren? 

i. Tester och träning? 

j. Kostrådgivning? 

k. Mental rådgivning? 

l. Studievägledning? 

m. Anpassning av studietakt, flytta tentor etc? 

n. De olika fortbildningstillfällena? 

o. Avstånd boende, träning och studier? 

p. Folksams elitskadeförsäkring (Friidrottarna) 

q. Swedbanks hjälpprogram (Friidrottarna) 

r. Gratis massage (Skidåkarna) 

 

6. Vilken eller vilka av dessa är extra viktig just för dig? 

 

7. Finns det någon funktion du i allmänhet upplever som extra bra?  

a. Vad är det som gör den så bra? 

 

8. Finns det någon funktion du upplever behöver förbättras?  

a. Berätta gärna vilka förbättringar du tycker behövs. 

 

9. Upplever du att det saknas någon stödfunktion? 

a. Vad skulle det i så fall ge för mervärde för dig? 
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10. Vilka stödfunktioner använder du? 

a. Varierar det beroende på tid på säsong? 

 

11. Upplever du att dessa stödfunktioner som Idrottshögskolan erbjuder behövs för dig? 

a. Vilka mervärden ger dem?  

b. Får du liknande stöd från något annat håll? 

 

TEMA 3 – BALANS 

 

1. Berätta hur din fritid ser ut? Vad gör du när du inte idrottar eller studerar? 

 

2. Hur upplever du tiden till att göra aktiviteter som inte innefattar idrott eller studier? 

 

3. När du umgås med andra, vilka umgås du med då? 

a. Är dessa personer knutna till idrotten?  

b. Upplever du att du det finns tid att umgås med din familj? 

i. Bor de i Umeå eller på annan ort? 

 

4. Vad är din största prioritet av socialt, idrott och studier? 

a. Hur kommer det sig att du prioriterar det så?   

 

5. Planerar du din vardag?  

a. Hur tänker du när du planerar? 

TEMA 4 – IDENTITET 

(Idrottslig identitet är den grad en individ identifierar sig med den idrottsliga rollen) 

1. Hur upplever du din identitet som idrottare och din identitet som student? 

a. Ser du sig själv som i första hand idrottare eller i första hand student? 

 

2. Upplever du att du det finns några förväntningar på dig som idrottare? 

a. Var kommer dessa förväntningar ifrån? 

TEMA 4 - FRAMTIDEN 

1. Hur upplever du utbildningens betydelse för framtiden? 

 

2. Hur tror du att ditt liv ser ut efter idrotten? 

a. Har du några planer? 

b. Vad kommer du att syssla med? 

 

ÖVRIGT 

 

Nu har vi kommit till slutet av vår intervju. Finns det något annat du vill beröra eller ta upp? 

Någonting som du känner att vi har missat? 
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