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Abstract 
In todays society sports has become a major part in people’s life, with the emerging of 
professionalization it’s become a thriving business that generates big money. An outcome of this 
evolution of sports as meant that most athletes must put more time and energy in to their 
athletics to have a chance to reach their dreams of being a professional athlete. And if an 
athletes dream get cut short somehow, the process of moving out of sport has been shown to 
somtimes be a difficult process for athletes that don’t have anything to fall back on. That’s why it 
is important for athletes to have the option to be able to combine their athletics with academics. 
The purpose of this study was to examine how a duel career, support services and life skills help 
to balance out the negative outcomes of pursuing a professional career in sports while also 
working for a higher education. During this study eight men and two women that where playing 
ice hockey and studying at an NCAA division 1 university where interviewed about their 
perceptions being student-athletes in a high performance university that has high standards on 
academics and sports. The results showed that most of support services offered to the student 
athletes helped them in reducing stress and having a more balanced life between sports and 
studies. The results also showed that the student-athletes perceived that they prioritized hockey 
and studies highly and their free time to do other things suffered because of that. Another aspect 
in the result showed that community service, which was part of the student-athlete program, 
helped them with putting things in perspective and affected them in a positive way in being 
student-athletes.      
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Inledning  
Idrott har en viktig ställning i dagens samhälle och tar upp allt mer av människors tid, pengar 
och energi. Idrotter som förut var mer en fritidsaktivitet har nu också blivit en kommersiell 
rörelse som omsätter miljarder och där elitidrottare nu kan skapa sig professionella karriärer. 
Dock är det bara en liten del av alla satsande idrottare som når en sådan nivå och få idrotter där 
det finns ekonomiska möjligheter att leva på sin idrott. För elitidrottare leder detta till allt högre 
krav på prestationer och framgångar, att kraven för att lyckas eller ens kunna kalla sig 
elitidrottare blir extremt stora. Vilket kan leda till svåra konsekvenser för idrottare när 
idrottskarriären tar slut. 
 
Övergången från en idrottslig karriär till en karriär utanför idrotten har visat sig vara en svår 
och utmanade process för många idrottare. Under de senaste decennierna har idrottsforskare 
blivit allt mer intresserade av att förstå processen kring elitidrottare som avslutar sin idrottsliga 
karriär. Både hur processen att sluta med idrott på elitnivå och elitidrottarens framtid har 
studerats. Forskning visar att många elitidrottare som avslutar karriären kan drabbas av psykisk 
ohälsa som exempelvis identitetskris, depression, nedstämdhet, ångest och oro vid avslutad 
karriär (Erpi, Wylleman, Zupanc, 2004). Vidare visar Miller och Kerr (2003) att idrottare som 
lägger mycket tid på sin idrott och som starkt förknippar sig själva till den har en större 
sannolikhet att bilda en idrottslig identitet. En idrottslig identitet kan leda till att idrottaren 
påverkas på olika sätt både under och efter avslutad karriär. Idrottslig identitet kan medföra 
både positiva och negativa påverkningar. Individer med en stark idrottslig identitet bygger 
betydande egenskaper genom utveckling av färdigheter, självförtroende och sociala 
interaktioner under den tiden de medverkar inom sin idrott. En stark idrottslig identitet är även 
relaterad till en bättre hälsa såsom bättre näring, sömn och fysik (Shapiro & Martin, 2010). 
Vidare visar forskning att en stark idrottslig identitet kan medföra negativa påverkningar såsom 
identitetsavskärmning eller när en idrottare av någon anledning måste avsluta sin idrottsliga 
karriär (Miller & Kerr, 2003). 
 
Aqulina (2013) skriver i sin studie att de ökade krav som ställs på dagens elitidrottare medför att 
de måste dedikera mer tid åt sin idrott för att kunna uppnå önskade resultat. Detta medför att 
mindre tid finns tillgängligt för livet utanför idrotten. Vidare är det bara en liten del av 
elitidrottare som har de finansiella möjligheterna att de kan leva på sin idrott. Ännu färre är 
antalet elitidrottare som får finansiellt stöd av sitt hemland för att klara av att bedriva en 
elitkarriär. Kombination; ökad tidsåtgång och relativt små finansiella inkomster är ännu en 
orsak för elitsatsande idrottare att bedriva en karriär utanför idrotten. Inte minst lika viktigt är 
det för etablerade elitidrottare som vill hålla sig kvar på elitnivå. Att förbereda sig för tiden efter 
idrottskarriären är av vikt då en satsning på en idrott utgör en riskfylld investering där flera 
faktorer som exempelvis skador och/eller en eventuell utslagning från laget kan avsluta en 
karriär utan förvarning (Lupo et al., 2015). Aqulina (2013) menar också att de idrottare som 
även studerar under pågående idrottskarriär känner mindre stress och mer lugn då de vet att de 
har en annan karriär än idrotten att falla tillbaka på. 
 
Miller och Kerr (2003) menar att det inte är helt oproblematiskt att kombinera studier och 
idrott. Studenter upplever oftast att det kan vara svårt att fördela tiden mellan studier, 
idrottande och det sociala livet vilket många gånger leder till att dem måste prioritera mellan 
dessa. Oftast prioriteras idrotten först vilket kan leda till att studierna blir lidande vilket även 
påverkar den sociala delen negativt. Som en följd av detta kan idrottare få psykiska besvär 
såsom ångest, oro för framtiden och dålig karriärplanering (Miller & Kerr, 2003). 
  
Ett sätt att motverka de negativa konsekvenser som kan uppstå när man kombinerar idrott och 
studier är att lära sig färdigheter som kan förbereda idrottsstudenter för situationen med 
kombinationen idrott och studier men även för livet efter idrottskarriären. I litteraturen kallas 
detta för life skills vilket innefattar ett kluster av olika färdigheter som ska hjälpa 
idrottsstudenter under skoltiden och i framtiden. Syftet med life skills är att hjälpa 
idrottsstudenter att hitta balans mellan idrotten, studierna, det sociala livet men även ge 
förutsättningar att klara av livet efter studiegången är avklarad (Miller & Kerr, 2010). 
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Brewer (1993) visar i sin forskning att ishockeyspelare är en av de idrottsgrupper som investerar 
mer i sin idrottsidentitet än andra idrottare och genom detta riskerar de även att avskärma sig 
från andra identiteter utanför idrotten. Detta har i sin tur visat sig leda till att ishockeyspelare 
missar aktiviteter som utvecklar dem på ett personligt plan. Brewer (1993) menar att 
idrottsstudenter och speciellt hockeyspelare med hög identitetsavskärmning tenderar att 
undvika personer som kan komma att störa eller utmana deras hängivenhet till deras idrott. 
Många hockeyspelare har förhoppning att ta sin hockeykarriär till den professionella nivån och 
detta kan leda till att de blir försiktiga i att engagera sig i karriärplanering utanför idrotten då 
det ifrågasätter deras drömmar att spela professionell hockey. 
 
Skolor och idrottsförbund runt om i världen har sedan 1990-talet börjat implementera olika 
varianter av life skills-program eftersom det har blivit tydligt att studenter som får sådant stöd 
får bättre förutsättningar under deras skoltid men att det även förbereder studenter att hantera 
övergången från en idrottskarriär till en arbetskarriär på ett bättre sätt. I olika länder arbetar 
man på olika sätt inom detta ämne. Exempelvis finns Australian Insitute of Sport (AIS) som har 
varit en framgångsrik modell sedan den uppstod i början av 1990-talet. I Storbritannien finns 
Performance Lifestyle Programme och Talented Athlete Scholorship Scheme (TASS) som 
erbjuder olika stödfunktioner som ska bidra till idrottsstudenters idrottsliga och personliga 
utveckling.  Den nordamerikanska modellen National Collegiate Athletic Association (NCAA) är 
framträdande inom området och visar på betydelsen att utvecklas utanför idrotten under 
studietiden på universitet, då chansen att nå en professionell idrottskarriär är liten. Enligt 
NCAA (2015) så finns det idag cirka 430 000 elitidrottsstudenter som tävlar i 23 olika idrotter 
inom NCAA-programmet. Av dessa elitidrottsstudenter så spelar cirka 4 000 ishockey och ett 
viktigt steg i att nå en professionell ishockeykarriär är att bli draftad av en klubb i National 
Hockey League (NHL). Med draft menas att klubbar från NHL väljer till sig rättigheterna för en 
spelare. Av de totalt 4000 universitetshockeyspelarna uppskattas varje år 880 stycken ha de 
kvalifikationer som krävs för att kunna bli draftade. Av dessa blir ca 60 stycken draftade. Detta 
innebär att endast 6,8 % av de 880 kvalificerade spelarna blir draftade årligen.  
       
År 1994 utvecklade NCAA i samarbete med sina medlemsuniversitet, Life Skills Program som 
syftar till att hjälpa idrottsstudenter att klara av universitetstiden genom att idrottsstudenter lär 
sig viktiga färdigheter som ska utveckla dem som individer. NCAA utbildar personal som 
arbetar stationerat på de enskilda universiteten vars uppgift är att implementera programmet 
till studenterna. År 2014 satsades det på att utveckla det redan befintliga Life Skills programmet 
genom att införa mer utbildning än tidigare till de universitet som bedriver Life skills program 
och lägga till resurser för att utvärdera och förnya innehållet i Life skills programmet (NCAA, 
2015). 
 
Forskningen visar att det är problematiskt att avsluta sin idrottskarriär och att stöd behövs till 
idrottare för att underlätta övergången. Australien och USA ligger i framkant exempelvis genom 
ett mer utvecklat system där externa organisationer som NCAA och AIS kan fokusera på arbetet 
med detta ämne och därmed bli mer effektiva i stöttandet av sina studenter. För att från ett 
idrottspedagogiskt perspektiv förstå mer om den påverkan life skills program och utvecklade 
stödfunktioner får för elitidrottare som kombinerar sin idrottsliga karriär med studier kommer 
denna studie att rikta sig mot elitidrottsstudenter som deltar i ett välutvecklat stödprogram 
inom ett amerikanskt universitet. Hur de upplever dessa stödfunktioner, hur de upplever sin 
identitet och hur de ser på balansen mellan studier, idrott och ett socialt liv kommer att 
studeras. Studien kommer att fokuseras på ishockeyspelare vilket är intressant i perspektivet att 
det i tidigare forskning framkommit att ishockeyspelare har en hög identitetsavskärmning och 
därför inte alltid är så intresserade att jobba med något som kan utmana hängivenheten till sin 
idrott.   
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Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att öka förståelsen av vilken betydelse Life Skills 
och stödfunktioner har för elitidrottares möjligheter att kombinera studier och elitidrott. 
Studien fokuserar på ishockeyspelare som går ett Life Skills tillämpat program på ett universitet, 
hur de använder sig av programmets stödfunktioner och vilken betydelse de anser att 
programmet har i hur de hanterar och upplever kombinationen elitidrott och studier. 

Frågeställningar 
- Hur använder och upplever idrottsstudenter de verktyg som Life Skills programmet 

avser ge? 
 

- Hur upplever idrottsstudenter inom Life Skills Programmet sin identitet samt balans 
mellan studier, idrott och det sociala livet? 
 

- Hur upplever idrottsstudenter de stödfunktioner som syftar till att förbättra deras 
vardag som idrottsstudenter? 
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Omvärldsanalys 
För att ge en övergripande blick av hur stödet ser ut i olika delar av världen för elitidrottare som 
kombinerar elitidrott och studier ges här en omvärldsanalys av det stöd och anpassning som 
finns tillgänglig. Utformningen av stöd till elitidrottare varierar mellan länder och därför är det 
av vikt att visa på hur det kan se ut runt om i världen. En mer detaljerad beskrivning ges av hur 
stöd till elitidrottare är utformat i USA och framförallt University of Wisconsin där studien har 
utförts. 

På internationell nivå så genomför Olympiska kommitén (IOC) satsningar genom athlete career 
programme, vars syfte är att hjälpa idrottare med karriärövergången från idrotten till 
arbetslivet. Programmet är utvecklat med ett sammarbete mellan nationella olympiska 
kommittéer, internationella förbund och nationella förbund. Programmet utformas utifrån tre 
delar: utbildning, anställning och life skills. Utbildningsdelen syftar till att ge verktyg och 
vägledning för att kunna vara framgångsrik i studierna. Life skills delen syftar till att ge idrottare 
resurser för att utveckla personliga färdigheter som ledarskap, förmåga att anpassa sig och 
samarbeta samt att ta initiativ och vara innovativ. Anställningsdelen syftar till att ge support till 
idrottare med deras övergång till jobbmarknaden. I praktiken utbildas idrottare i förståelse och 
engagemang till sin karriärs utvecklingsprocess och genomförs i workshops, 
diskussionsgrupper, interaktiva presentationer och gruppövningar. Utbildningen fokuserar på 
att planera utifrån idrottarens styrkor och motivation för att sedan utveckla färdigheter som 
passar in i denna plan (IOC, 2015).  

Europa 
I Europa definieras kombinationen idrott och studier som dubbla karriärer. Problemen med 
idrottares karriärsövergångar och tidsbristen för idrottande studenter har uppmärksammats i 
Europa vilket har lett till ett arbete inom EU för att kunna erbjuda idrottare en bättre möjlighet 
att bedriva dubbla karriärer (Capranica, Millard-Stafford, 2011). I och med Lissabon-föredraget 
så kan inte EU-länderna lagstifta om möjligheter till hjälp för idrottsstudenter, däremot har 
riktlinjer tagits fram för att uppmuntra nationerna inom EU att stödja idrottsstudenters dubbla 
karriärer och samarbete mellan idrottsliga och akademiska institutioner premieras (Henry, 
2013).  
 
Medlemsstater och universitet inom EU har börjat anpassa sig till behovet av dubbla karriärer 
genom satsningar på hela upplevelsen av den idrottsliga och akademiska utvecklingen hos 
idrottsstudenter. Satsningarna visar sig konkret i form av upprättandet av träningsanläggningar 
och elitavtal som är anpassade mot idrottsstudenters programval.  
 
Det skiljer sig mellan EU länderna i utvecklingen av system för att hjälpa elitidrottare med att 
kombinera idrott och studier. I Sverige är idrottsrörelsen och skolsystemet separerade från 
varandra. Det finns dock undantag, bland annat hos så kallade Riksidrottsgymnasium (RIG) och 
Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) där idrottande elever kan utöva sin specifika idrott i 
kombination med en gymnasieutbildning. Syftet med RIG är att erbjuda idrottare goda 
möjligheter att nå internationell elit som seniorer. RIG har nationellt intag, erbjuder 
förstahandsmottagning, inackorderingsstöd och ansvarar för boende till eleverna. NIU syftar till 
att ge möjligheter för idrottare att nå nationell nivå. NIU har vidare lokal/regional antagning 
och kan inte garantera att sökande från annan ort än studieorten får förstahandsmottagning. 
Eleverna går ett vanligt gymnasieprogram där deras valda specialidrott är poängberättigad och 
ingår i kursutbudet. Anordnare av RIG är kommuner eller enskild huvudman i samarbete med 
specialidrottsförbunden. Vidare kvalitetssäkras utbildningen av Riksidrottsförbundet som även 
beslutar om vilka skolor och idrotter som får bli RIG. Specialidrottsförbunden leder och 
organiserar den idrottsliga delen i RIG men sköter även tillsättning av tränare/ledare och 
antagningsprocessen av elever. Gällande NIU så är det skolverket som beslutar vilka som får 
annornda NIU. Annordnare kan vara kommuner eller enskilda huvudmän 
(Riksidrottsförbundet, 2015). 
 
Till år 2015 så har även Riksidrottsförbundet utvecklat konceptet Riksidrottsuniversitet (RIU) 
som erbjuder elitidrottare chansen att kunna kombinera sin idrottskarriär och post-gymnasiala 
studier. RIU är ett samarbete mellan statliga, akademiska och idrottsliga organ där avtal skrivits 
mellan Universiteten och Riksidrottsförbundet på tre år, gällande mellan år 2015-2018. RIU 
erbjuder stöd i form av individuellt anpassade studier, karriärrådgivning och managementstöd 
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för idrottsstudenternas utbildning och även optimal träning och tränarkompetens inom sin 
idrott. Vidare kommer elitinriktad tränarutbildning bedrivas och även praktiknära 
idrottsforskning genomföras i samverkan mellan idrottsrörelsen och universiteten 
(Riksidrottsförbundet, 2015). Verksamheten kommer bedrivas på tre orter; Umeå, Stockholm 
och Göteborg. Totalt kommer fem universitet bedriva RIU och dessa är Umeå Universitet, 
Gymnastik & Idrottshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs Universitet och 
Chalmers tekniska högskola (Riksidrottsförbundet, 2015). Utöver utvecklandet av RIU finns 
ekonomiskt stöd i form av stipendier till elitidrottare på landslagsnivå som studerar på post-
gymnasial nivå. 100 stipendier till ett värde av 50000 kr styck delas ut varje år.  
 
Storbritannien är en av medlemsländerna som har ett mer välutvecklat system för att hantera 
dubbla karriärer (Henry, 2013). Flera av universiteten runtom i Storbritannien har under längre 
tid erbjudit sina idrottsstudenter olika förmåner som flexibilitet i var och när tentor genomförs, 
frånvaro från lektioner och längden på deras studietid. Utöver det får idrottare på elitnivå ta del 
av WCPP (World Class Performance center). Här får idrottarna tillgång till rådgivare som 
fungerar som länk mellan idrottaren och universitetet.  2004 så introducerades även TASS 
(Talented Athlete Scholarship Scheme), vilket finns tillgängligt för idrottare som inte kan ta del 
av WCPP. TASS erbjuder statliga bidrag som syftar till att skapa bättre samarbete mellan NGB 
(statliga organisationen för idrott) och de högre utbildning- och vidareutbildningsinstanserna i 
Storbritannien. Målet med detta är att främja en balans mellan det akademiska livet och 
karriären som elitidrottare. Stipendier delas även ut till idrottare som tävlar i OS, de som anses 
ha potential att i framtiden tävla i OS och de som man anser har potential att tillhöra 
världseliten (Henry, 2013). 
  
Ungern, Spanien, Tyskland och Grekland är exempel på andra EU-länder som erbjuder 
anpassning för dubbla karriärer på post-gymnasial nivå där studieaktiviteter för idrottare är 
schemalagda för att tillmötesgå behovet för träning och tävling. Vidare erbjuds idrottsstudenter 
skolmaterial för att kunna studera under perioder där deras träning/tävling kräver att dem 
befinner sig på annan ort. Tyskland har även sänkt kraven på inträdesprov till universiteten för 
idrottare och erbjuder flexibla scheman och privat lärohjälp.    
 
I Belgien erbjuds ett frivilligt program som heter STEP (Study and Talent Education 
Programme) där man erbjuder workshops och föreläsningar inom time management, 
kommunikationsfärdigheter, privatekonomi, skadeförebyggande och rehab. Vidare kan 
idrottsstudenter söka om att förlänga sin studietid.     
 
Övergripande kan man se att i Europa erbjuds olika hjälpmedel beroende på land men de flesta 
riktar in sig på att hjälpa idrottsstudenterna med planering, läromedel och ekonomi. Däremot 
finns inte mycket stöd vad gäller den psykologiska biten med identitetsskapande och självbild 
hos idrottsstudenterna som får lite utrymme i arbetet med att underlätta för idrottares dubbla 
karriärer (Henry 2013). Vidare varierar tillvägagångsättet i struktur bland EU-ländernas 
institutioner till underlättande av dubbla karriärer. I vissa länder är det idrottsstudenterna 
själva tillsammans med sin coach/förbundskapten som förhandlar med universiteten för att få 
anpassad studiegång, i andra ges poäng till idrottare som tar medaljer i nationella och 
internationella mästerskap som vidare kan ge dem kvalifikation att få anpassad studiegång 
(Henry, 2013).  

Asien 
Huang (2013) skriver att i Kina har 10 provinser implementerat en yrkesutbildning för idrottare 
som är i övergångsfasen från sin idrott till en annan karriär. Dessa program har funnits sedan år 
2005 och pågår i 40 dagar. Utbildningen omfattar psykologisk anpassning, karriärsvägledning, 
omfattande kvalitetsutbildning (innehåller interpersonell kommunikation, etik, användande av 
datorer, entreprenörskap, marknadsföring, Cv-skrivande, grunder i juridik), specifika 
yrkeskunskaper och jobbmässor för att komma in på arbetsmarknaden. Utbildningen varierar 
dock i flexibilitet gentemot idrottarna karriärsval. I vissa provinser anpassas utbildningen efter 
vilket arbete som idrottaren vill nå och i andra finns endast specifika utbildningar inom 
affärsverksamhet.  
 
Vidare menar Huang (2013) att brister finns i stödet och utbildning i karriärsplanering för 
idrottarnas vilket är en av de viktigaste kunskaper somen idrottare behöver. Brister kan även ses 
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där idrottskarriären och utbildningskarriären inte fungerar bra ihop då utbildningars krav och 
idrottsmarknadens krav blir svåra att hantera i tillsammans. 

Oceanien 
I Australien finns Australian institut of sport (AIS). AIS är ett institut som innehåller 
avdelningar riktade mot idrott, medicin och återhämtningscenter och som totalt tillsammans 
har ungefär 200 anställda på anläggningen. Dessa personer är experter inom idrottsmedicin, 
idrottspsykologi, karriärrådgivning och har även anställda idrottsforskare. Likt den 
amerikanska modellen så erbjuder AIS stipendier för elitidrottare där de oftast ställer krav på 
att de måste flytta till institutionen. En del i deras modell är elitidrott och karriärrådgivning där 
verksamheten National Coach and Athlete Career and Education (NCACE) har funnits sedan 
1990-talet. Här finns det personer som hjälper idrottare med processen att övergå från en 
karriär som elitidrottare till ett liv utanför idrotten. Målet är att kunna erbjuda elitidrottare 
möjligheten att kombinera utbildning på universitetsnivå, arbete och personlig utveckling med 
deras elitsatsning (Redelius & Uebel, 2009). 

Sydamerika  
I Brasilien så är stödfunktioner väldigt begränsade till idrottare och de flesta program i Brasilien 
lägger istället fokus på att hitta talanger. 2010 så skapade det brasilianska idrottsförbundet två 
program, det ena är Discovery of sport talent vars syfte är att hitta unga individer som visar på 
talang inom sin idrott och sedan lägga in deras namn i en databas tillgänglig för klubbar och 
idrottsförbund. Det andra programmet är Athlete grant som syftar till att ge support till 
elitidrottare som inte har sponsorer, detta i form av ekonomiskt bidrag som ges ut varje månad 
baserat på idrottarens idrottsliga resultat. Det finns två offentliga finansierade program som 
strävar till att ge support till före detta idrottare som har svårigheter att komma in i arbetslivet 
efter idrottskarriären. Det ena programmet är athlete career program (ACP) som sedan det 
uppkom år 2002 har 23 nationella olympiska kommittéer som är officiellt involverade i ACP och 
även är kopplade till IOC. Det andra programmet är Citizenship and social security programme 
som funnits sedan 2010 i syfte att hjälpa idrottare som är över 55 år i deras övergång till 
pension. Vidare så finns plats för utveckling i stödet till dubbla karriärer i Brasilien, då stor del 
av forskningen som genomförts i Brasilien visar att det behövs mer utvecklade program 
inriktade för karriärsövergångar och lägga fokus på personligutveckling (Stambulova & Ryba, 
2013).  

Nordamerika 
Det Amerikanska förbundet National Collegiate Athletic Associations (NCAA) 
är ett förbund utanför Universitetsinstanserna som organiserar samt driver tävlingar för de lag 
och idrottare som studerar och idrottar parallellt på universitetsnivå. De bistår också med 
hjälpmedel som universiteten kan använda för att hjälpa idrottande studenter att klara av 
skolgången, idrotten, utvecklas karriärmässigt och ha den kunskap som krävs i livet efter dem 
tar examen (NCAA, 2015). I dagsläget finns cirka 460 000 idrottstudenter inom 23 olika 
idrotter spridda över medlemsuniversiteten. Varje år fördelar NCAA ut cirka 2.7 miljarder dollar 
i stipendier till deras idrottsstudenter för att kunna finansiera tiden som idrottsstudent. För att 
idrottsstudenter ska fortsätta idrotta på universitet måste de uppfylla specifika krav akademiskt 
vid olika tidpunkter, 40 % avklarade kurser vid slutet av deras andra år, 60 % vid slutet av deras 
tredje år och 80 % vid slutet av deras fjärde år. Idrottsstudenter får studera i högst fem år och 
samtidigt ta del av idrottsligt bidrag. Vidare har NCAA även infört krav som säger att 
idrottsstudenter inte får lägga mer en 20 timmar på sina specifika idrotter under en vecka.   
 
NCAA är framträdande inom området att underlätta för idrottsstudenter att nå akademisk och 
idrottslig framgång (Aquilina, 2013). År 1994 introducerades CHAMPS/Life skills programme 
vilket bygger på fem kärnområden som idrottsstudenter utbildas inom för att förbättra 
förutsättningar att kombinera idrott och studier. Dessa fem områden är akademi, idrott, 
personlig utveckling, samhällstjänst och karriärsutveckling och genomförs i praktiken i form av 
workshops, seminarier, olika lagsammankomster och individuella tillfällen på lärcenter eller 
speciella centrum för idrottsstudenter. NCAA’s life skills är inriktade på den totala utvecklingen 
av idrottsstudenter och att förbereda dem med livskunskap som är användbar under hela 
universitetstiden men även efter examen. Från 1994 då CHAMPS/Life infördes så har 
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programmet vuxit från att ha startats i 49 medlemsuniversitet till att idag existera i 1200 olika 
utbildningsinstanser runt om i USA. 
 
År 2014 arbetade NCAA (2015) med att förnya modellen. NCAA bytte då även namnet som 
tidigare var CHAMPS/Life till Life Skills. Life Skills är utvecklat utifrån Total person project 
som skapades av Dr. Homer Rice. Projektet utgår från en övertygelse om att personlig kvalitet är 
ett resultat av ett balanserat liv som inkluderar akademiska prestationer, idrottslig framgång 
och personlig välbefinnande. De är kärnvärden som life skills administratörer sprida över 
samtliga medlemsuniversitet försöker förmedla till sina idrottsstudenter vid en vardaglig 
kontakt.  
  
I arbetet att förnya den befintliga modellen så utvecklade NCAA tillsammans med sina 
medlemsuniversitet tre handlingsteam för att blåsa nytt liv i Life skills programmen för att på 
ett mer effektivt sätt tillgodose idrottsstudenters välbefinnande. NCAA anställde 
administratörer som engagerades i att skapa tre handlingsteam vars uppgift var att definiera 
yrket/uppgiften med Life skills, förbättra livet för idrottsstudenter inom NCAA, stödja 
medlemsuniversiteten och att ge idrottsstudenter och administratörer verktyg för att bli 
framgångsrika. De tre handlingsteamen som bildades benämndes Yearly Initiativ, Life skills 
Academy och Mental Health.  Dessa har arbetat med att förnya Life skills programmet med 
utgångspunkt från the total person project (NCAA, 2015).  Nedan presenteras de tre 
handlingsteam.      
  
Yearly Initiatives  
Yearly Initiatives är en av de handlingteam vilket har som uppdrag att arbeta med de växande 
behoven av life skills administratörer och sträva efter att förbättra idrottsstudenters möjligheter. 
Även ett ökat välbefinnande hos alla medlemsuniversitet fokuseras. Vidare har gruppen till 
uppgift att utvärdera och förnya varumärket Life skills genom att omvärdera avsikt och mål för 
programmet och därefter skapa en tillgänglig läroplan som går hand i hand med det 
nyrenoverade varumärket (NCAA, 2015). 
  
Life skills Academys  
Life skills Academys tillhör ett av dessa tre handlingsteam vilket har som uppdrag att utveckla 
en nyskapande akademi för idrottsstudenters utvecklingsadministratörer. De anställda ska 
regelbundet träffas under en två års period för att diskutera relevant utbildning, upplägg och 
sakkunnigt utformad utbildning för att bättre kunna hjälpa idrottsstudenter. Noggrant 
undersökta ämnen ska kunna vara direkt applicerbara för arbete på campusområden eller 
liknande. Ämnen som kan innefatta budgetering, strategiskt planering, kommunikation och 
välgörenhet (NCAA, 2015).     

Mental Health 	  
Den sista av dessa tre handlingsteam är Mental health vilket har som uppdrag att via samarbete 
med NCAA´s sport science institute att utveckla expertis för att på bästa sätt utbilda 
idrottsstudent-konsulenter på universiteten om rådande hälsofrågor såsom humörstörningar, 
missbruk och ångest. Det är frågor som dessa konsulenter inte vanligtvis hanterar, men NCAA 
menar att det är viktigt att de förstår hur man ska hantera ibland svåra situationer och 
implementera bästa praxis för att på bästa sätt hänvisa idrottsstudenter till den hjälp de kan 
behöva. Gruppen består av professionella idrottsvetare och psykologer som genomför detta 
arbete (NCAA, 2015).  
 
Bland NCAA´s medlemsuniversitet varierar det stort i hur utvecklade system de har för 
idrottstudenter. NCAA har sina byggstenar på vad som krävs för en idrottsstudent att lyckas, 
vidare är det upp till varje enskilt universitet att kunna integrera NCAAs model på universitetet. 
Ett universitet som har gjort så är University of Wisconsin. De har använt sig av NCAAs 
byggstenar men har även vidareutvecklat stödfunktioner för idrottsstudenterna vilket gör dem 
unika i skapandet av en bra miljö för idrottsstudenterna. 

University of Wisconsin  
I studien kommer idrottsstudenter från University of Wisconsin delta. Nedan kommer en 
detaljerad beskrivning av hur stödsystemet för elitidrottare ser ut på institutionen. 
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University of Wisconsin är ett högt akademiskt rankat universitet i världen enligt Quacquarelli 
symonds limited (2015) och arbetar kontinuerligt med Life Skills programmet. 
(http://www.uwbadgers.com) skriver om Athletic development department som är den 
avdelning på universitetet som leder arbetet med Life Skills. De har infört program för att hjälpa 
idrottsstudenterna att klara övergången från High School till College, utvecklas på ett personligt 
plan, engagera dem i Campus och att lära idrottsstudenter vilka färdigheter de behöver för att 
lyckas efter idrottskarriären. Programmet är uppdelat i fem olika innehållsområden som utgår 
från NCAA´s fem hörnstenar och innehåller olika aktiviteter. Dessa områden är personlig 
utveckling, ledarskap och involvering, karriärsutveckling och förberedelser efter karriärens 
slut, mångfald och integration och området välgörenhet. Deltagande i event inom personlig 
utveckling är obligatoriska för idrottsstudenterna. Utöver de obligatoriska eventen så erbjuder 
universitetet frivilliga tillfällen för studenterna att arbeta med dessa innehållsområden. Allt som 
finns tillgängligt specifikt för idrottsstudenterna är inte obligatoriska moment utan det är upp 
till var och en av studenterna att medverka i många av dessa användbara kurser/moment som 
student-athlete development erbjuder.  

Personlig utveckling	  
Området personlig utveckling innefattar en rad olika stöd/kurser till nya idrottsstudenter för att 
underlätta övergången till studentlivet. Men även att ge idrottsstudenterna verktygen för att 
hantera livet efter studierna och idrotten.  
 
Badger beginnings är det första de nya idrottsstudenterna tar del av när de börjar på college. 
Detta moment är obligatoriskt att delta i. Momentet ska introducera studenterna till 
universitetet för att visa var de kan gå för att ta del av de olika stödfunktionerna och hur de 
fungerar. Det syftar även till att skapa en familjär och välkomnande känsla för nya 
idrottsstudenter. 
 
Life Skills Academy är en kurs som fokuserar på relevanta ämnen inom Life skills där inlärning 
sker genom studenters samverkan med varandra (obligatoriskt för första års studenter). I 
praktiken genomförs kursen genom utbyte av erfarenheter i diskussionsgrupper och 
föreläsningar. 
 
Badgers Step Up! är en kurs som fokuserar på ledarskapsutvecklande och till att upplysa om 
ansvarstagandet vid alkoholkonsumtion (obligatoriskt för andra års studenter). Under kursen 
ges idrottsstudenter information om ansvarstagande vid alkoholkonsumtion och deras eget 
alkoholbruk utvärderas. 
 
Fiscally Fit är en interaktiv workshop där idrottsstudenterna undervisas i budgetering, 
investering, kreditvärdering och andra finansiella verktyg för att kunna hantera pengar under 
och efter studietiden, (obligatoriskt för tredje års studenter).  
 
Badger Challenge är en tävling som införts för idrottsstudenter på universitetet och syftar till 
att utse det idrottslag på campus som har de mest fullständiga idrottsstudenterna. Tävlingen går 
ut på att samla poäng genom akademisk framgång, deltagande i välgörenhet, deltagande i Life 
Skills aktiviteter, deltagande i aktiviteter på Campus utanför det akademiska området och 
deltagande i studentorganisationerna SAAC och SAESO (förklaras nedan). Varje lag tjänar 
poäng genom att individer deltar i någon av de poänggivande aktiviteterna och därmed 
inkasseras poäng till laget. 

Ledarskap och involvering	  
Inom ledarskap och involvering har universitetet utvecklat ett center som hjälper 
idrottsstudenter att komma in i de nätverk av studentledda organisationer som finns på campus. 
Man anser att deltagande i dessa organisationer och nätverk kan hjälpa idrottsstudenter att 
utveckla sina ledaregenskaper genom involvering och engagemang med andra studenter. 
 
På campus finns även den studentledda organisationen SAAC (Student-Athlete Advisory 
Committee) som idrottsstudenter kan ansöka och delta i. Organisationen fungerar som ett 
språkrör mellan alla idrottsstudenter och skolinstitutionen. Genom SAAC förmedlas 
idrottsstudenternas upplevelse av sin skoltid och vad som kan utvecklas för att optimera den. 
Inom SAAC diskuteras även ämnen som rör de olika mästerskapen inom NCAA där 
idrottsstudenterna kan ge feedback på förbättringsområden i mästerskapen.  
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SAESO (Students equality supporting each other) är en studentledd organisation som verkar för 
integration mellan idrottsstudenter och vanliga studenter från olika kulturer, etniciteter, 
livsstilar och religioner. De integrerar även med SAAC för att främja mångfald. 
 
Student athlete Peer leaders är en kurs som inte är obligatorisk men som erbjuder 
idrottsstudenter möjlighet att vara en ledare för första års idrottsstudenter som läser kursen life 
skills academy. Som en ledare i denna kurs får de leda diskussioner och aktiviteter vilket ska 
hjälpa dem utveckla verktyg som leda en liten grupp, konflikthantering och ledarskap.     
 
The Buckinghams är ett event som alla idrottsstudenter får delta i vid slutet av skolåret. Eventet 
annordnas för att lyfta fram idrottsstudenters akademiska prestationer och individuella 
färdigheter som inte härrör till idrotten, vilket görs genom utdelning av olika priser. Eventet 
syftar även till att integrera olika idrotter och idrottare med varandra där de får tid att umgås. 
Under eventet anordnas även uppträdanden där idrottsstudenterna får möjlighet att visa 
personliga talanger.  

Karriärsutveckling 	  
Inom området karriärsutveckling så förbereds idrottsstudenter på att lyckas genom att utforska 
individuella karriärintressen utanför idrotten och även ge förberedelser för livet efter 
idrottskarriären. Det görs genom studievägledning och karriärsplanering tillsammans med 
personal från Athletic development department men också i form av annordnande av event. 
 
Major fair/advisor night syftar till att ge kunskap om vilka områden som finns att ta examen 
inom. Under eventet träffas idrottsstudenterna och rådgivare från skolan för information och 
diskussion om vilka möjligheter som finns och vilka karriärsvägar som idrottsstudenten vill ta. 
 
Student-athlete career night är ett årligt event där idrottsstudenter får möjlighet att träffa 
företagare som är intresserade av att rekrytera idrotttsstudenter för praktikplatser och arbeten. 
Representanter från olika forskar- och yrkesskolor är också på plats för att dela information om 
forskarstuderande utbildningsmöjligheter. Detta syftar till att ge idrottsstudenterna en chans att 
nätverka och skapa kontakt med näringsliv och institutioner. 
 
Career strategies course erbjuds både på hösten och våren terminen med tonvikt på 
karriärstrategier och idrott. Idrottsstudenterna undervisas i karriärutveckling, färdigheter i 
nätverkande, hur man skriver CV och intervjuande. Eleverna får också utveckla en 
handlingsplan för att implementera dessa färdigheter. 
 
Career services offices är, utöver de ovan nämnda kurserna, en inrättning som syftar till att ge 
stöd och lära idrottsstudenterna om karriärplanering, att skriva CV, söka arbete med mera. 
Kontoret erbjuder service i form av workshops och personlig rådgivning som idrottsstudenterna 
kan ta del av. 

Mångfald och integration	  
Utöver de tidigare nämnda områdena arbetar Athletic development department för att öka den 
kvalitativa upplevelsen av College med fokus på de känslomässiga, sociala, intellektuella och 
fysiska behoven bland den diversifierade mångfalden hos studenterna. Man arbetar här även för 
att tillgodose behov hos individer med olika etnicitet, sexuell läggning och individer med 
funktionsnedsättning.  
 
Beyond the game syftar till att belysa tiden efter collegetiden och främja en helhetssyn av den 
dubbla karriären som idrottsstudenterna har. Universitetets Beyond the Game initiativ 
konfronterar utmaningen som idrottsstudenter står inför vid slutet av sin idrottskarriär och inte 
har tagit hänsyn till andra gångbara karriärer utanför den idrottsliga. Inom Beyond the game 
arbetar idrottstudenterna i olika kurser. Dessa behandlar utveckling av studentidentiteten, 
processen hur identiteter formas och ändras, ledarskapsmodeller samt karriärstrategier. Vidare 
hålls föreläsningar av tidigare idrottsstudenter som delar med sig av erfarenheter, möjligheter 
och problem som kan uppstå vid karriärsövergången från idrotten. 
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Connections barbeque är ett event som hålls på sommaren för att ge idrottsstudenter 
möjligheten att nätverka med administrationen på skolan, coacher i skollagen och invånare från 
den lokala orten. Genom nätverkande kan relationer byggas och nätverken utvidgas vilket kan 
ge fördelar i idrottsstudenternas karriärsutveckling.  
 
Inom detta område ingår även SAESO som nämndes tidigare. 

Välgörenhet	  
Inom området välgörenhet anordnas välgörenhetsevent där idrottsstudenter deltar för att 
uppmärksamma utsatta i samhället. Det kan exempelvis vara banketter och auktioner där 
sjukdomar uppmärksammas eller servering av mat till fattiga. Det kan också bestå av att 
socialisera med utsatta individer i samhället genom att besöka sjuka barn som är inlagda på 
sjukhus. Syftet är att utveckla goda samhällsmedborgare som också ska främja den personliga 
utvecklingen hos idrottsstudenterna. 

Stödfunktioner på University of Wisconsin 
Förutom arbetet med de kurser och aktiviteter som finns tillgängliga för idrottsstudenternas 
utveckling finns även stödfunktioner som syftar till att stötta idrottsstudenterna för att kunna 
hantera och klara av den dubbla karriären. Dessa är Student athlete center, academic advisor, 
learning specialist, tutors/stödgrupper och travel letter. Stödfunktionerna behandlas nedan. 
 
Som en samlingsplats för majoriteten av de stödfunktioner som är tillgängliga för 
idrottsstudenterna finns Student athlete center. Totalt finns två center tillgängliga på 
universitetet. Det ena är i anslutning till idrottsarenan för ishockeylagen och basketlagen. Det 
andra ligger vid fotbollslagens arena. Idrottsstudenterna har på båda centren tillgång till 
studierum med datorer och skrivare för att kunna göra skoluppgifter. I centren sitter även 
academic advisor och learning specialist som fungerar som stödfunktion. 
 
Academic advisor är den person som ger akademisk rådgivning till idrottsstudenterna i vilka 
kurser de ska välja för att nå examen. Advisorn övervakar även studieresultat och hur 
idrottsstudenterna ligger till akademiskt, hjälper till med planering och har kontakt med 
administratörer inom skolan och coacher för att följa upp studentens närvaro.  
 
Learning specialist koordinerar och implementerar stödplaner för studenter som ligger i 
riskzonen att inte klara det akademiska. De tar fram studiestrategier, hjälper till med specifika 
skoluppgifter, lär ut färdigheter för att organisera och planera sina studier. Learning specialist 
arbetar i team med Academic Advisorn för att ge idrottsstudenterna de färdigheter som behövs 
för att klara studiegången. Det är även obligatoriskt för idrottsstudenterna att träffa learning 
specialist kontinuerligt.  
 
Idrottsstudenterna kan på begäran få privatlärare kallade Tutors som oftast är utexaminerade 
studenter med expertkunskap inom specifika områden. Idrottsstudenterna kan boka möten med 
dessa och få stöd med skoluppgifter. Det finns även studygroups som idrottsstudenterna kan 
anmäla sig till och få stöttning med skoluppgifter. 
 
Om idrottstudenter i förväg vet att de kommer missa tentamen på grund av idrottstävlingar kan 
ett rese brev (travel letter) skrivas. Brevet representerar en officiell tillåtelse för idrottsstudenter 
att missa lektioner på grund av resor och tävling. Det är ändå upp till varje enskild lärare att 
avgöra om idrottsstudenten kan missa ett tentamenstillfälle. Travel letter finns tillgängliga att 
skriva i början av varje termin och det är upp till idrottsstudenten att lämna in dem till sina 
lärare i början av terminen.  
 
Alla dessa områden som Athletic development department på University of Wisconsin 
behandlar för att utveckla och hjälpa idrottsstudenter till ett större välmående och bättre 
förberedelse för livet efter universitetstiden är intressanta att studera genom att fånga 
idrottsstudenters upplevelser om hur Life Skills programmet och stödfunktioner används och 
hur dessa påverkar ishockeyspelare som går på University of Wisconsin. 
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Litteraturgranskning  

I denna del presenteras tidigare forskning om dubbla karriärer, identitetsutveckling hos 
idrottare och problematiken kring att uppnå balans mellan elitidrott och dess krav, utbildning 
och ett socialt liv. Vidare presenteras forskning kring stöd till elitidrottare och life skills. 
 
Kraven för att lyckas eller ens kunna kalla sig för elitidrottare är höga. Tidigare forskning har 
visat att det krävs ca 10 års idrottande för att kunna prestera på hög nivå och kalla sig 
elitidrottare (Lupo et al., 2015). Vidare så krävs det ytterligare ungefär 5-10 år för att konkurrera 
och eventuellt kunna prestera på absolut elitnivå (Ericsson, 1993) Om en idrottare inte är 
heltidsproffs och bedriver studier vid sidan av idrotten så behöver en idrottare lägga ungefär 20-
30 timmar/vecka åt idrottandet för att kunna bli konkurrenskraftig och samtidigt studera minst 
30 timmar/vecka för att nå goda studieresultat (Lupo et al., 2015). Wylleman (2004) skriver i 
sin studie att endast 3 % av de som går ut från ett college kommer spela professionellt inom en 
av de fyra stora idrotterna: Amerikansk fotboll, basket, baseboll och ishockey vilket betyder att 
många idrottsstudenter kommer leta sig in i jobbmarknaden efter deras universitetstid. För de 
idrottsstudenter som har en utbildning och ska ut i jobbmarknaden kan det uppstå problem då 
idrottsstudenter har behövt lägga mycket tid på deras idrott under studietiden vilket innebär att 
många oftast inte haft möjligheten att ta del av sommarjobb och praktik vilket vanliga studenter 
har haft erfarenhet av. Vidare kan detta bli en nackdel för idrottsstudenter att slå sig in i 
jobbmarknaden då de saknar erfarenhet och kontakter i jämförelse med vanliga studenter. 
Wylleman (2010) menar även att av de 3 % som tar sig vidare till en professionell karriär så kan 
en idrottskarriär vara kort. En professionell ishockeyspelare som når NHL spelar i snitt fyra till 
sju säsonger i ligan vilket är ett bevis på att idrottskarriären är kortvarig.  

Förmånen med dubbla karriärer 
Enligt tidigare forskning slutar 1/3 av idrottsaktiva ungdomar mellan åldern 10 till 17 då de 
menar att idrott tar upp för mycket tid i deras liv och förhindrar dem att göra andra saker i livet 
såsom studier. Forskare menar att man måste förbättra systemet för dubbla karriärer för att 
behålla unga idrottare inom idrottsrörelsen och skolan samt visa fördelarna med en dubbla 
karriärer (Stambulova, Engström, Franck, Linnér, Lindahl, 2014). Vidare menar Aqulina (2013) 
att elitidrottare som kombinerar sin idrott med universitetsstudier känner mindre stress då de 
vet att de har en utbildning att falla tillbaka på. 

Förmåner med dubbla karriärer har tydligt skrivits fram i idrottsforskningen och inkluderar: 
Hälsosamma fördelar: Ett balanserat liv, minskad stress, ökad välmående. Utvecklingsfördelar: 
Bättre förhållanden för att utveckla life skills verktyg som kan appliceras inom idrotten, studier 
och andra delar av livet, mer utvecklad identitet. Sociala fördelar: Möjlighet till expandera 
sociala nätverk och bättre relationer med andra. Fördel vid en avlutat idrottskarriär: Bättre 
karriärplanering, motverkar identitetskris och mindre tid att anpassa sig till ett liv efter idrotten. 
Fördelar vi framtida jobb: Bättre chans till anställning och högre lön (Stambulova, et al., 2014) 
Vidare menar författaren att idrottsrörelsen och samhället kommer påverkas av den positiva 
bilden av utbildade idrottare som gör idrott mer attraktivt för andra och att idrottare som 
utbildar sig kommer fungera som förebilder för unga idrottare. Samtidigt menar Stambulova 
(2014) att mycket av dessa positiva möjligheter påverkas av hur finansiering, kvalitet av tränare 
och lärare som är inblandade och organisatoriska styrdokument ser ut. Dessa är faktorer som 
styr om dubbla karriärsprogram verkligen skapar positiva möjligheter för idrottsstudenter eller 
ger stöd till en obalanserad livsstil och ökad risk för skada, överträning, utbrändhet och tidigt 
avhopp från idrott och studier.   

Balans & Identitet  
Balansen mellan studie- och idrottskarriären är viktig för idrottsstudenter. Kerr och Lally 
(2005) fann i sin studie att idrottsstudenter på Universitet hade ett skiftande fokus i sin 
identitet mellan idrottsrollen och studentrollen under sin studietid. Första året investerade 
studenterna betydligt mer i sin idrottsroll än studentrollen och studierna riskerade därmed att 
bli åsidosatt. Under de senare åren på utbildningen så skiftades idrottsstudenternas investering 
återigen då de blev mer medvetna om att den professionella idrottskarriären var högst 
osannolik. De såg istället fördelar med att idrotten gett dem ett intresse som möjliggör en 
kombinerad karriär med den utbildning de gick. Ett exempel på detta är idrottsstuderande 
läkarstudenter. Det har visat sig att dessa har kunna tänka sig bli idrottsläkare.   
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Murphy (1996) visar även i sin studie att idrottsstudenter som planerar sin tid har bättre 
möjligheter att klara skolgången. Därför kan stöd i planeringen vara till hjälp för idrottande 
studenter. Levy och Lopez (2013) menar dock i sin artikel att det finns barriärer som hindrar 
idrottare från att söka hjälp på egen hand. De menar att genom att söka hjälp så kan idrottaren 
riskera att uppfattas som svag av sina lagkamrater. Det visade sig även finnas en rädsla bland 
idrottare att om de hade en karriär utanför idrotten så skulle de riskera sin idrottsliga framgång 
då de mentalt skulle tvingas lägga ner mer fokus på den utom idrottsliga karriären.  
Forskning visar att idrottsstudenter är mindre villiga att söka hjälp av psykologer, 
idrottspsykologer eller kuratorer utan hellre tar hjälp av sin coach, vänner eller familj som har 
en koppling till dem själv eller deras idrott (Maniar, Curry, Sommers-Flanagan, Walsh, 2001).  
 
Identitet är ett fenomen som handlar om hur en individ upplever sig själv och sin omgivning. 
Individer kan ha flera identiteter som man förhåller sig till men oftast så finns det någon som är 
mer dominant än andra. Murphy (1996) menar att det finns en idrottslig identitet där idrottare 
som hängivet fokuserar på att bli bättre inom sin idrott riskerar att avskärmas från omvärlden 
och missa kritiska aktiviteter utanför idrotten som bidrar till personlig utveckling. Aktiviteter 
som exempelvis umgänge med personer utanför idrotten. Han menar också att en del idrottare 
tenderar att undvika personer som kan utmana deras karriär eller ideologiska åtaganden för 
idrotten. Vissa är också rädda för att deras engagemang till den idrottsliga karriären ifrågasätts 
om för mycket tid läggs på att planera sin karriär utanför idrotten (Murphy, 1996).  
 
Bastielle och Danish (1992) menar att idrottare som investerar mer av sin identitet som 
idrottare och har ett starkt åtagande till sin idrott också är mindre förberedda på en karriär efter 
idrotten än de som inte investerar lika mycket. Många idrottsforskare menar att majoriteten av 
idrottare som avslutar sin karriär frivilligt eller ofrivilligt kommer påverkas då de förhåller sig 
till deras idrottsliga identitet (Brewer, 1993). De som oftast påverkas av detta fenomen är de 
idrottare som starkt identifierar sig med sin idrott. I en studie om identitetsavskärming visar att 
de idrottsgrupper som investerar mer i sin idrott än andra är basketspelare, ishockeyspelare och 
amerikanska fotbollsspelare (Miller & Kerr, 2003). Dessa grupper riskerar i och med sin 
investering att avskärma sig från andra identiteter än den idrottsliga. Grupperna visar på att det 
finns en rädsla för att frångå sin idrottsliga identitet då de tror att utomstående inom deras 
idrott kan uppfatta dem som oambitiösa och illojala mot sin idrott. Idrottarna själva vill inte 
heller frångå sin idrottsliga identitet då de menar att detta riskerar deras karriär (Miller & Kerr, 
2003). Då hockeyspelare är en av de grupper som avskärmar sig mest från övriga identiteter kan 
detta skapa problem för de som kombinerar idrott och studier då studentrollen riskerar att bli 
åsidosatt (Brewer, 1993). 
 
Vidare kan idrottare som har en stark idrottsligt identitet men som inte exklusivt förhåller sig 
till den identiteten istället uppleva positiva fördelar (Brewer, 1993). Dock så finns det andra 
forskare som inte håller med dessa påståenden utan menar istället att en karriärövergång från 
idrotten är bara en av många livssituationer och har ingen större påverkan på ens självbild än 
andra livserfarenheter (Lally, 2006).  
 
I en jämförelsestudie om motivation till studier bland idrottsstudenter (basketspelare och 
amerikansk fotbollsspelare) och icke- idrottsstudenter i USA visar att idrottsstudenter i högre 
grad än icke-idrottsstudenter motiveras av att undvika misslyckande i skolan. Dessa individer 
präglades också av en sämre självbild och tro på sin egen framgång akademiskt. Icke-
idrottsstudenter däremot motiverades i högre grad av strävan efter att lyckas och hade en större 
tro på sig själv och sina möjligheter att lyckas med studierna. Studien visar även att de studenter 
som motiveras mer av strävan att lyckas, också lyckas bättre i praktiken. (Simons, Rheenen, 
Covington, 1999). 

Life Skills 
Ett problem som har framgått i tidigare forskning är att kraven som ställs på individers 
idrottande tar en allt större plats än andra aspekter i livet, vilket kan leda till eventuella 
misslyckanden både akademiskt som idrottsligt. Tidigare forskning visar på att idrott kan ha 
både negativa och positiva effekter för en individs utveckling men att strukturen och kontexten 
av idrottandet är viktigt för att bestämma om utövandet blir positivt eller negativt (Papacharisis, 
Goudas, Danish, Theodorakis, 2005).  
 



 

 

17 

Wylleman (2010) menar att idrottare står ofta inför karriärsval när de är på gränsen till att 
övergå till idrott på seniornivå. Under denna tid möter de valet av att antigen fortsätta till en 
professionell idrottskarriär och/eller fortsätta till en högre utbildning eller yrkesliv. De faktorer 
som påverkar idrottarens val att sträva mot en högre akademisk examen är samhällets normer 
och föräldrars påverkan som handlar om att en examen är nödvändig för att få jobb. Men största 
faktorerna som påverkar är de risker som finns med en idrottskarriär där skador, konkurrens 
och nackdelar som ouppfyllda akademiska prestationer, brist på ekonomisk trygghet och 
stabilitet kan bli en följd (Wylleman, 2010). 
 
I en kanadensisk studie om dubbla karriärer så fann man att studenter upplevde en konstant 
påfrestning mellan deras studier, idrottande och sociala liv. Man kom vidare fram till att den 
idrottsliga delen prioriterades högst vilket leder till en negativ akademisk upplevelse där 
individerna kände trötthet och mindre motivation (Miller & Kerr, 2003). Under de senaste 
årtionden så har forskning inom idrottspsykologin försökt förena två motsatta delar av en 
idrottare, strävan mot idrottslig prestation och personlig prestation. Innan så har forskare oftast 
fokuserat på att utveckla effekter för att kunna sträva mot idrottslig prestation. Den nya fokusen 
ligger istället på att främja färdigheter eller attribut som kan balansera ut de negativa aspekter 
som elitidrottare upplever exempel bristande utbildnings och karriärs planering, bristande 
identitetsskapande och svårigheter med att hantera en övergång bort från idrotten.  
Dessa färdigheter kan inkludera ledarskap, samspel, effektiv beslutsfattande och mogen 
karriärplanering. Man menar att detta kluster av färdigheter ska kunna vara livslånga värden 
och har därför i litteratur kallats för life skills. Life skills adresserar hela individens problem 
såsom psykologiska, emotionella, personliga, sociala, moraliska och intellektuell utveckling 
(Miller & Kerr, 2002) 
 
Under de senaste 20 åren har life skills program börjat dyka upp i en snabb takt runt om i 
idrottsvärlden och speciellt inom olika universitet och andra högre utbildningsinstitut. För att 
kunna motbalansera de utvecklingssvårigheter som hittats i tidigare forskning har självständiga 
organisationer skapat samarbeten med experter ifrån vägledningsdepartement, 
idrottsavdelningar och akademiska avdelningar för att kunna främja life skills utveckling hos 
idrottsstudenter. I tidigare forskning visar att strävan mot idrottslig prestation ofta betydde en 
dålig utbildning, dålig karriärplanering dålig identitetsutveckling, och svårigheter att hantera en 
karriärövergång bort från idrotten. Mycket av det som inkluderas i life skills program korreleras 
till dessa svårigheter (Miller & Kerr, 2002).  
 
Djupintervjuer har tidigare gjorts på idrottsstudenter runt om i världen där fokus har legat på 
upplevelsen av att kombinera idrott och studier. Vidare har forskningen inte berört  upplevelsen 
av kombinationen elitidrott och studier på instanser där väl utvecklade stödsystem och 
funktioner finns tillgängliga för att hjälpa idrottsstudenter under studietiden. Då utvecklade 
instanser som Life Skills program implementerats för att underlätta för idrottsstudenter att 
hantera de möjliga problem som kan uppkomma med dubbla karriärer så blir det intressant att 
studera hur Life skills faktiskt påverkar idrottsstudenters situation och vilka problem som 
underlättas för idrottsstudenterna med fokus på identitet men även balans mellan studier, idrott 
och socialt liv. Även idrottsstudenternas medvetenhet om Life Skills program är en intressant 
faktor att studera. Forskningen har även mestadels fokuserat på att studera idrottare som en hel 
grupp. Med tanke på forskningens resultat som visar på att ishockeyspelare är en av de grupper 
som investerar mest i sin idrottsliga identitet är det intressant att utforska hur ett Life Skills 
program påverkar den specifika gruppen genom att fånga ishockeyspelares individuella 
upplevelser och uppfattningar kring ämnet. Liknande studier har gjorts inom ämnet dubbla 
karriärer där djupintervjuer gjorts på idrottsstudenter om deras uppfattningar kring att 
kombinera idrott och studier med fokus på balans och identitet. Dessa studier har gjorts utanför 
NCAA och istället lagt fokus på europeiska länders system.  Studierna har heller inte berört 
specifikt utvecklade stödfunktioner som finns för att hjälpa idrottsstudenterna med balans och 
identitet. Därför är det intressant att studera idrottsstudenter inom NCAAs Life Skills program 
om deras uppfattningar om programmet och betydelsen av Life Skills för dem. Vidare har inte 
upplevelsen av utvecklade stödfunktioner studerats hos de idrottsgrupper som i stor 
utsträckning identifierar sig själva med sin idrott. Därför kommer studien behandla 
ishockeyspelare som går inom Life Skills programmet. 
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Metod  

Datainsamlingsmetod 
Då denna studie syftade till att fånga upplevelser och uppfattningar så användes intervju som 
datainsamlingsmetod. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) och Kvale (2013) kan denna metod 
användas när forskaren söker djupare kunskap inom det valda området och kan ge 
flerdimensionella beskrivningar. En fördel med intervju som metod är att den ger möjlighet till 
mer öppna svar som i sin tur ger intervjuaren chansen att följa upp frågor och därmed få mer 
djupgående svar. Vidare menar Kvale (2013) att intervjuer kan vara fördelaktigt när man vill 
fånga personers levnadssituation.   
  
Intervjuernas utformning var i sin tur semistrukturerad. Semistrukturerad intervju beskrivs av 
Kvale (2013) där man utgår från ett frågeformulär men som ger möjlighet till följdfrågor och 
flexibilitet för intervjuaren beroende på hur respondenten svarar. Det ger möjligheten att få svar 
på de frågor som utformats i intervjuguiden men även chans att ställa relevanta följdfrågor 
beroende på de svar som ges från respondenten. Under ett samtal kan friheten att ställa 
relevanta följdfrågor ge nya upptäckter inom ämnet än om man håller sig helt till 
intervjuguiden. Intervjufrågorna till denna studie utformades från tidigare litteratur om life 
skills, identitet, balans och dubbla karriärer.   

Urval 
National Collegiate Athletic Association (NCAA) har ett av världens mest utvecklade system för 
dubbla karriärer och använder sig utav life skills, därför blev det intressant att inrikta studien på 
en organisation som jobbar utifrån NCAA riktlinjer och specifikt mot just hockeyspelare som 
kombinerar studier och elitidrott inom ett life skills anpassat universitet. Att rikta studien mot 
hockeyspelare blir intressant eftersom de är en av de idrottsgrupperna som investerar mer i sin 
idrottidentitet och som oftast har hög identitetsavskärming (Brewer, 1993).  

För att intervjua respondenter som hade en relevant koppling till studien så kontaktades ett 
antal universitet med ishockeylag i NCAA Division 1 som implementerat Life Skills programmet. 
Detta gjordes genom att skicka ut ett mail till ansvariga inom organisationen där man beskrev 
studien och dess syfte och om det fanns intresse av delta i en studie. Svar gavs från ett antal 
universitet som var intresserade, vilket även gav valmöjlighet att vetenskapligt studera ett 
universitet med ett väl utbyggt system för dubbla karriärer. Valet föll på University of Wisconsin 
som är rankat 41:a i världen akademiskt enligt Quacquarelli symonds limited (2015) och för att 
universitetet har ett välutvecklat stödsystem för deras idrottsstudenter inom Life Skills men 
även ytterligare funktioner. Detta ansågs som relevant för att ytterligare kunna fånga 
upplevelser av dessa stödfunktioner.  
 
Avsikten var först att intervjua åtta stycken manliga hockeyspelare genom en slumpmässig 
lottning av spelarna inom hockeylaget på universitetet. Under intervjuprocessen så blev det 
möjligt att intervjua två stycken kvinnliga hockeyspelare vilket också gjordes. Totalt 
intervjuades tio hockeyspelare varav åtta manliga och två kvinnliga. Urvalet skedde utan hänsyn 
till vilken årskurs spelarna gick då alla spelarna varit involverade i Life Skills vilket var 
avgörande för deltagande i studien.  

Procedur 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor som konstruerades utifrån studiens 
frågeställningar. Frågorna baserades på fem teman som utifrån tidigare forskning visade sig 
vara relevanta för studien. Dessa var: Personens bakgrund, anledning till elitidrott och studier, 
Identitet, hjälp/stöd av universitetet utifrån ett life skills perspektiv (Medvetenhet, användning 
och implementering) Balans mellan studier, idrott och fritid, tankar och känslor om framtiden. 
För att testa intervjuguiden och få chans till justeringar genomfördes en pilotintervju. Av den 
kunde lärdom dras och fler följdfrågor lades till. Vissa frågor som behandlade Life Skills kurser 
eller moment omformulerades då respondenten inte kom ihåg namnet på några kurser men 
förstod vad det handlade om vid mer förklaring. Vidare infördes att respondenterna fick 
möjlighet att tillägga något som inte tagits upp i intervjun och till sist lämna deras mailadresser 
ifall eventuella följdfrågor skulle tillkomma. Att ge respondenterna möjlighet att tillägga något i 
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slutet av intervjun kan enligt Kvale (2013) vara ett sätt att fånga upplevelser som respondenten 
tänkt på under intervjuns gång. 
 
Kontakt med respondenterna erhölls genom Director of Hockey operations på University of 
Wisconsin som samlade respondenterna, satte upp ett schema för intervjuerna och gav oss ett 
rum att genomföra intervjuerna i. Alla intervjuer genomfördes på ishockeylagets hemma arena i 
Madison, i ett tränarrum närliggandes till respondenternas omklädningsrum. Detta för att 
spelarna skulle kunna känna igen sig i miljön. Kvale (2013) menar att det är viktigt att 
respondenterna känner sig trygga och bekväma i intervjusituationen. Vidare genomfördes ca 2-3 
intervjuer per dag under fyra dagar.  
 
Intervjuerna genomfördes med två intervjuare närvarande under varje intervju. En Intervjuare 
tog rollen som huvudintervjuare och förde samtalet medan den andra fungerade som 
stödintervjuare och kunde ställa följdfrågor efter vad respondenten svarade. Detta för att öka 
kunskapsintaget och få fler följdfrågor. Att vara två intervjuare hjälpte också samtalet att flyta 
på då fler personer kunde delta i samtalet. Vidare kan respondenterna i denna studie ses som 
experter inom området och där det var till en fördel att vi som intervjuare har bakgrund inom 
ishockey vilket underlättade den språkliga förståelsen av termer inom sakområdet. Detta är 
något som Kvale (2013) också menar att en intervjuare som har sakkunskap om studieområdet 
vid intervjuer med eliter kan bli en mer intressant samtalspartner och kan vinna respekt från 
intervjupersonen. Kvale (2013) menar också att det är viktigt att kunna parera samtalsspråk 
som experter har förberett för och leder in samtalet på. Detta var något som upplevdes att vi 
kunde parera genom vår sakkunskap inom området och vår erfarenhet inom det specifika 
ämnet. 
 
Intervjuerna spelades in med diktafon efter samtycke från respondenterna. Detta för att senare 
kunna transkribera dem. Kvale (2013) beskriver transkribering som ett sätt att skriva ned 
ljudinspelningar för att kunna underlätta analysen av intervjuerna. Att ha intervjuerna i 
textform gjorde det enklare att hitta delar i intervjuerna. 

Analys av data 
För att kunna analysera det transkriberade datamaterialet kategoriserades och koncentrerades 
innehållet i intervjuerna på ett deduktivt tillvägagångssätt. Meningar och stycken placerades i 
kategorier som utgick från intervjuguidens teman. Kvale (2013) beskriver detta som 
begreppsstyrd kategorisering där förbestämda kategorier upprättas som datamaterialet placeras 
in i. Därefter koncentrerades datamaterialet i varje kategori där uttalanden drogs samman till 
kortare formuleringar. Kvale (2013) menar att detta är ett sätt att få fram huvudinnebörden av 
det som sagts under intervjun. För att identifiera hur många av respondenterna som svarat 
inom samma kategori så gavs varje respondents uttalanden en färg. Detta styrker också 
validiteten i studien då detta gjorde det lättare att urskilja om en majoritet, minoritet eller alla 
respondenter uttryckt samma saker. Vidare kopplades en siffra samman med varje uttalande 
och kategori för att kunna leta upp det ursprungliga uttalandet i transkriberingarna.  
 
När materialet koncentrerats skrevs ett resultat fram där citat användes för att visa på 
uttalanden vars innebörd var gemensamt för respondentgruppen eller som stack ut och sa emot 
majoriteten av respondenterna.  

Etiska riktlinjer 
Arbetet med denna studie har förhållit sig till Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer över 
forskningsetiska principer. Respondenterna blev informerade innan intervjuerna om studiens 
syfte, att respondenten frivilligt deltar och har kan avbryta intervjun när den som helst vill, att 
alla deltagare är anonyma och att informationen som ges under intervjuerna endast kommer 
användas till denna studie. Vidare informerades respondenterna om att de kunde avbryta 
intervjun när de helst ville och vid avbrytande skulle alla insamlad data raderas.  
Samtliga respondenter godtog de etiska riktlinjerna. 
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Resultat  
I denna del kommer idrottsstudenternas uppfattningar och upplevelser presenteras i fyra 
teman: Dubbla karriärer, upplevelser och använding av life skills, balans och identitet i livet och 
stödfunktionernas betydelse. Inom upplevelser och använding av life skills kommer de fem 
innehållsområderna inom Life Skills programmet: personlig utveckling, karriärsutveckling, 
ledarskap och involvering, mångfald och integration och välgörenhet. Idrottsstudenterna som 
intervjuats är mellan åldrarna 20-25 år och går olika årskurser på universitet, alla är vid tiden 
för intervjun involverade i ett Life Skills anpassat program. Gemensamt för idrottsstudenterna 
är att de samtliga har deltagit i olika kurser/moment som är kopplade till Life Skills modellen 
och spelar ishockey i kombination med heltidsstudier. Idrottsstudenterna benämns i resultatet 
med fiktiva namn. Alla respondenter finns reprensenterade i citaten. Varje enskild 
kurs/moment kommer att sammanfattas kort i vad den har för syfte, mer utförlig beskrivning av 
kurserna/momenten finns i bakgrunden. Citaten som används i resultatet är på engelska för att 
inte uttalanden skall förvrängas i översättning och därmed ändra innebörden. 

Dubbla Karriärer 
I denna del så inleds resultatdelen med lite bakrundinformation om varför respondenterna 
valde att att satsa på dubbla karriärer, vad det var som påverkade dem och även hur de ser på 
framtiden efter deras dubbla karriär.  

Anledning till en dubbel karriär 
De flesta respondenterna förklarade att anledningen till att de valde college istället för att spela 
juniorhockey var att de hade blivit påverkade av sina föräldrar om att utbildning var en viktig 
del av livet. Ett antal respondenter beskrev att de hade växt upp i en kultur där collegeidrott 
alltid har varit en stor del av deras liv och att de upplevde collegeidrottare som deras idoler. En 
av de kanadensiska respondenterna menade att han valde college istället för att spela major 
junior i Kanada då uppfattningen om att få en bra utbildning är viktigt och att unga idrottare 
har börjat inse att man kan fortsätta utöva sin idrott samtidigt som man får en utbildning  
 

Living in Canada the last two years, it is actually growing a lot more, I know I said it was 
different but you could see kind of the trend in the area I was in Vancouver that many 
players was going playing in the WHL or going to play major junior somewhere else, but the 
trends start to go up even more now I think, when I was playing in the BSHL, a lot of those 
kids wanted to earn scholarship now and play in College because they realize how important 
it is to have an education (Phil) 

  
Alla respondenter sa att de skulle gå på college även om de inte hade spelat hockey. En 
respondent beskrev det som att han kanske skulle försöka läsa en annan inriktning då han 
menar att hockeyn kan begränsa vad de kan läsa på grund av att tiden hockeyn tar gör att det 
blir väldigt svårt att kombinera med vissa inriktningar  
 

Yeah. If I was just a student here, just the amount of free more time I would have to study, I 
think I was a good student in high school, and I think I could go to the business school here, 
which is really hard. I just knew right away, I was like, "There's no way you can do both." 
They tell you at the beginning, it's really hard to do both. There are other options that can get 
you the same degree or a little less degree, but you'll end up getting the same job because 
you'd play hockey, as well, because it looks good (Bill). 

Framtid 
9 av 10 av respondenterna hade planer att försöka spela hockey efter deras tid på college men 
samtidigt hade alla respondenter samma förklaring till varför de valde att spela hockey 
samtidigt som de studerade. Respondenterna påstod att det var viktigt för dem att skaffa sig en 
bra utbildning från en bra skola för att även om de vill försöka satsa på hockeyn så känns det 
skönt att ha en utbildning att falla tillbaka på. De menar att det är mer viktigt idag att ha en 
examen om man vill ha ett bra jobb. Respondenterna menade att de får samma förutsättningar 
att spela hockey på college och att fortfarande ha chansen att spela professionellt senare. Några 
respondenter påstod att deras erfarenheter som idrottsstudenter skulle vara fördelaktigt för 
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dem i framtiden. Då de har lärt sig att planera sin tid mycket bättre och att de har blivit bättre 
personer.   

 
I have grown to understand that the average hockey career is surprisingly small and if any of 
us are lucky enough to do it who knows how long it is going to last and even the longest 
career out there you see like guys like um Jeremy Ronick and guys like that that had long 
careers, well they are analyst and they have continued to work I mean you cant just stop 
working at it I mean I am sure they retired around forty, you have a lot of life left and often 
times if you want to keep living the way that you have lived when you where getting your 
NHL salary, you got to get a another job. So education is a huge part for me because 
regardless of when my hockey career end I understand that I am going to need a job and 
having an education from top institution like Wisconsin just solidifies my knowledge that I 
will be able to get a job when ever my career ends and that’s huge for me (George).  

 

Upplevelser och användning av life skills  
Resultatet visar att som helhet upplever alla idrottsstudenterna att de lärt sig något av Life Skills 
programmet. Detta kan handla om medvetandegörande, personlig utveckling och/eller 
praktiska verktyg som idrottsstudenterna kan använda sig av. Mellan specifika aktiviteter 
varierar det hur mycket idrottsstudenterna lärt sig då en del menar att de var medvetna, hade 
kunskap om eller redan använde de verktyg som lärdes ut vid tillfället för aktiviteten. Vidare 
finns det kurser/aktiviteter som majoriteten eller alla studenter inte är medvetna om och inte 
deltagit i. Nedan visas resultatet för varje specifik aktivitet inom programmet. 

1. Personlig utveckling    
Life Skills Academy är en obligatorisk kurs som alla idrottsstudenter behövde ta sitt första år på 
universitetet. Respondenterna hade olika uppfattningar om kursens relevans mot att de ska 
lyckas bättre under deras skoltid. Många menade att kursen inte var relevant till dem då de 
redan hade de verktygen innan de kom till skolan men att det var bra med en uppdatering 
medan andra tyckte att kursen var väldigt användbar i att förbereda en för skolan och att ge dem 
de rätta verktygen för att lyckas bättre.  
 

Yes and no, you know I was twenty when I came in so I felt like I had a pretty good 
understanding of most of those things and when I was in high school I was pretty good at 
managing my time so I kind of indifferent on that, but maybe for the younger, the eighteen 
seventeen year-olds it´s great like for information (John). 

 
Kursen var uppbyggd så att idrottsstudenterna fick delta i workshops, föreläsningar och 
seminarier. Ett stort tema i kursen var att lära sig balansera tiden som en idrottsstudent vilket 
många beskrev som något de tog med sig ifrån kursen och vilket var ett upprepande verktyg som 
framgick under intervjuerna, respondenterna menade att time-management var nyckeln för att 
skapa en bra balans under studietiden “Now when I have come to school here things like that 
has helped me learn how to cook, learn how to balance time, learn you know how to really live 
on your own and take care of your studies and be a responsible person”(George). 
 
En speciell del med denna kurs som många respondenter tyckte var en av de nyttigare delarna 
var att äldre studenter som redan hade gått på skolan en längre tid deltog i kursen som 
faddrar/ledare som del av en ledarskapskurs som idrottsstudenter tar under deras senare år på 
skolan. Respondenterna tyckte det var en viktig del att få höra vad de äldre studenterna hade för 
erfarenheter under deras tid på skolan och få tips på hur man kunde vara en bättre student, 
respondenterna menade att det var saker som de inte kunde få ut från lärarna. De äldre 
studenterna som läste kursen peer leaders blev alltså ledare (peer leader) för de nya idrotts-
studenterna. Respondenterna som hade varit peer leader menade att de hade sett fram emot att 
vara peer leader då de ansåg att det var viktigt att förmedla till nya idrottsstudenter hur man ska 
agera för att vara en framgångsrik idrottsstudent.  

 
Like a peer-leader of that group and that was what did personally beacuse I thought that was 
so effective class to relate my personal experience during my first year to what I knew to 
sophomore year so I think that was a really effective class for all athletes to take. (Tom) 

 
Återkommande i intervjuerna var att även om vissa inte tyckte kursen var relevant för just dem 
så menade de att det var en bra kurs för studenter som kommer direkt från gymnasiet eller 
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studenter som inte har bott själva. Vissa respondenter menade att de hade bott hemifrån sen de 
var 15 år och därför redan lärt sig verktygen. Gemensamt för respondenterna var att de kände 
att de använde sig av dessa verktyg såsom time-management, bra kost, vara en bra förebild och 
hålla koll på deras ekonomi t.ex. budgetera. Exempel som de gav om när de använde sig utav 
dessa verktyg var när de skulle planera sina dagar så de inte skulle blir stressade. Att kunna laga 
snabba och nyttiga maträtter var något som många tyckte av hjälpsamt och som de fortfarande 
använde sig av. De menade eftersom de spenderade så mycket tid med studierna och hockeyn så 
var det lätt att börja äta ute hela tiden vilket blir kostsamt och mer ohälsosamt i längden.  
 
Badger Step Up var en obligatorisk kurs för idrottstudenterna vilket syftar till att öka kunskapen 
och medvetenheten om problem med alkoholkonsumtion. Uppfattningar om kursen varierar. 
Majoriteten tycker det var en nyttig kurs att gå som ger det den syftar till och att de fick kunskap 
som gjorde dem medvetna om risken när de själva dricker alkohol och agera därefter. 
  

... When your out an about like Saturday night and like how much you are drinking and like 
you know like you don’t want anything to detrimental to happen to yourself or anyone 
around you so you kind of just makes you in the back of you mind its there. (Bert) 

  
Vidare upplever en del respondenter mindre nytta av programmet eller ingen nytta alls då de 
menar att de redan har erfarenhet av alkohol och är medvetna om riskerna och problemen. 
Bruce säger: “Oh yeah I thought that was useless, because when I took that I was already 
twenty-three so I am already legal to drink.” (Bruce) 
  
Några upplever att som idrottsstudent har en större press på sig att sköta sig i samband med 
alkoholintag än vanliga studenter. Att de har fler ögon på sig och misstag i samband med 
alkoholdrickande lättare kan rapporteras in till administrationen på Athletic departement.  
 

It´s kind of an all-eyes-on-you thing, like everyone knows who you are and, like " that guy is 
an student-athlete" so people are always watching you to see if your going to screw up 
something because obviously they´re going to report us before if a regular student do 
anything stupid and dumb. (Phil) 

  
Utöver kunskap och medvetenhet om alkoholvanor så lyfter respondenterna att de genom 
programmet fått kunskap om hur de ska agera om någon blir utsatt för sexuella trakasserier 
Något som de tycker är nyttigt och viktigt. 
  
Badger Beginnings är obligatoriskt tillfälle under sommaren för nya idrottsstudenter att 
förbereda och bekanta sig med de olika stödfunktioner som finns tillgängliga. Respondenterna 
tyckte att det skapade en trygghet de blev förbereda om vart allt fanns på skolan och hur 
stödfunktionerna fungerade innan de kliver in som studenter för första gången. Några 
respondenter menade att det var ett tillfälle där de kunde skapa relationer med framtida 
lagkamrater och klasskamrater men även lära känna deras akademiska rådgivare och andra 
viktiga personer som hade en roll för att förbättra deras tid som idrottsstudenter. “Yeah that’s a 
needed experience to for all students. They show you around campus and show you which 
building is which, where everything takes place” (Tom). 
 
Badger Challenge är en tävling där idrottslagen samlar poäng genom att delta i aktiviteter på 
Campus och även genom att delta i samhällstjänst av olika slag. Ingen av respondenterna pratar 
om aktiviteterna på Campus. Samtliga lyfter istället välgörenhet som den del av tävlingen som 
de är medvetna om och som de deltagit i. 

2. Karriärsutveckling 
Major/fair advisor night är ett event där Idrottsstudenterna får gå runt och träffa 
studievägledare ifrån olika avdelningar av skolan. Eventet finns så att studenterna kan få 
information om vilka inriktningar som finns inom skolan och vilka jobb som de kan få i 
framtiden. Många av respondenterna som inte hade valt en inriktning sitt första år på skolan 
tyckte det var ett väldigt bra tillfälle där de kunde få en idé om vad de ville läsa. Några 
respondenter beskrev att detta event var anledningen till att de läser deras nuvarande inriktning 

 
I have once; I went to it before I declared a major and before I wanted to do economics. So it 
was nice for me to go talk to these different advisors in their field and be like what do you 
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provide and what kind of classes will I take and typically what kind of jobs does this major 
get outside of college (George).  

  
Student athlete career night är ett karriärsevent som hålls årligen endast för idrottsstudenter 
där de får prata en och en med potentiella framtida arbetsgivare som är intresserade att anställa 
idrottsstudenter för praktikplatser och heltidsanställningar, även professorer från högre 
utbildningsinstanser finns på plats. De flesta respondenter var positiva till detta tillfälle då de 
menade att det var ett bra tillfälle för dem att träffa och mingla med högt uppsatta personer i 
företag som de eventuellt i framtiden skulle jobba för. Några respondenter hade inte deltagit 
men planerade att göra det senare under deras studietid. En annan respondent som var en 
sistaårsstudent påstod att han inte hade medverkat då han inte ville tänka på jobb utan vill 
fokusera på hockey.  
 

I actually attended the first time this year; there is probably maybe 200 plus companies that 
fills the arena over here on the second floor and it´s awesome. It's employers looking to 
recruit and hire kids from here and it was an opportunity for me to get a foot inside the door 
as for anyone and it´s something that I would recommend to any student or player here so 
that helped me out a lot (John).        

 
För idrottsstudenterna på universitetet erbjuds de möjlighet att göra praktik på ett företag som 
tillhör deras inriktning, detta för att studenterna ska kunna applicera vad de lärt sig i 
klassrummet i ett riktigt företag. De erbjuder även att studenterna ska få en förstahandssyn på 
hur det fungerar i ett företag för att studenterna ska få en uppfattning om det är något som de 
vill göra i framtiden. Det finns tre kurser som idrottsstudenter erbjuds inom detta område. När 
respondenterna fick frågan om detta så var det nästan ingen av de 10 stycken som hade gjort en 
praktik. Den största anledningen till att ingen hade gjort det var tidsbrist på grund av hockeyn. 
Många menade att de vill göra en praktik då det ser bra ut på Cv:t och att det är ett bra sätt att få 
en fot i dörren och att de planerar att göra det senare under studietiden men att det blir svårt att 
hitta en period när det är möjligt.  
 

It´s hard you know I don´t have any experience because with hockey were here all summer 
training and skating so it´s hard to get job experience so now I just try possibly to find a paid 
internship or if I can just slip my foot in through the door for a position for financial 
planning or so, that would be awesome (John). 

 
Praktik görs oftast på sommaren och då är hockeyspelarna kvar på skolan och tränar samtidigt 
som de tar sommarkurser. En respondent påstod att han planerade att göra en praktik under 
sommaren men att det sker på eget initiativ och en annan respondent beskrev att han försökte 
göra en praktik men att han fick avbryta den då han behövde åka tillbaka till skolan. “I tried to 
last summer but it didn’t work out and this summer I don’t know if I will have time because I 
will be here the whole summer and I really haven’t been proactive about that” (Bruce). 

3. Ledarskap och involvering 
SAAC är den organisation som syftar till att ge utrymme för idrottsstudenters åsikter och ge dem 
möjlighet att påverka sin situation på skolan. Detta genom att en kommitté ledd av 
idrottsstudenterna själva som lyfter åsikter och förändringsfrågor som sedan beslutas i samråd 
med skoladministrationen. Alla respondenter bekräftar syftet med SAAC och menar att det är 
viktigt att idrottsstudenterna får en röst upp till högre positioner inom skolan. En av 
respondenterna har tidigare varit medlem i organisationen och bekräftar att kommitténs syfte 
uppfylls: ”... it lets our voice go forward, our opinions we get to represent to all the higher up 
individuals that make decisions...” (John) 
  
Vidare är alla respondenter medvetna om SAACs och har på något sätt medverkat genom att 
yttra sin åsikt genom enkät eller inom laget. Två av respondenterna har ansökt om att få delta i 
organisationen. En annan menar att det är viktigt att tänka på kommande elevers situation och 
därför är det viktigt att delta och skapa en bra skolupplevelse för dem. Vidare påpekar en 
respondent att deltagande i organisation är bra för att bygga på Cv:t inför framtida 
arbetsansökningar. 
 
The Buckinghams är en gala för idrottsstudenter där akademiska prestationer uppmärksammas 
genom utdelning av priser och eventet syftar även till att integrera olika idrotter och idrottare 
med varandra. Under galan anordnas också uppträdanden där idrottsstudenter får visa talanger 
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de har utanför idrottens område. Respondenterna lyfter betydelsen av att uppmärksamma 
idrottsstudenter för prestationer både inom idrotten och det akademiska och även 
intergrationselementet i eventet.  

 
Yeah I think its important to like recognize the athletes that really excelled on the ice or the 
field or what ever their sport was and in the classroom and its cool to get together like all the 
student-athletes are never really together so its kind of the one time they are all together in 
the same venue. (Bruce) 

  
Under intervjuerna framgick också att respondenterna tyckte att det är viktigt att ha ett sådant 
event för att visa andra sidor av idrottarnas personlighet och andra talanger. Något som Brooke 
påpekar: “I think it shows a different aspect to their personality. We're not just hockey players. 
We're not just basketball players. We can sing. We can dance. We have personalities other 
than specifically that role.” (Brooke) 

4. Mångfald och integration 
Beyond the game är en del i programmet som handlar om tiden efter idrottskarriären. Här får 
idrottsstudenterna hjälp med att skriva CV och förberedas inför arbetsintervjuer. I denna del 
föreläser även tidigare studenter som gått på skolan tidigare om betydelsen av att ha en dubbel 
karriär och hur övergången till den civila karriären kan se ut. Endast två av respondenterna har 
deltagit i Beyond the Game. De som inte deltagit gavs inget svar på varför. De som deltagit i 
kursen säger att det var intressant att höra talarna prata om när idrottskarriären är över och att 
det ger förståelse om att idrottskarriären kan ta slut fort och att skolan är viktig. 
 

He was football player who had been tackled and he lost the use of his, I think it was his right 
arm. He had to figure out what he wanted to do with life and it just made me reflect on what 
happens if I can't play hockey anymore. I just ingrained with me that, Oh yeah, school is 
important too.  (Brooke) 

 
Connections barbecue är en tillställning i början av terminen för idrottsstudenter att lättare 
komma in i universitetsupplevesen. Ett tillfälle att träffa studenter, lärare och andra från skolan 
för att skapa en första kontakt och lära känna dem. Detta event menade respondenterna var en 
positiv upplevelse och gjorde att dem kände sig välkomnade. Tom säger även att han träffade 
nuvarande vänner under eventet: “I met some golfers there who I play with sometimes and also 
some footballplayers that we have class with and havn´t seen for a month or two untill we 
reconnected with them on the barbeque again.“ (Tom) 

5. Välgörenhet 
En aktivitet som alla respondenter deltagit i är att besöka sjuka barn som är inlagda på sjukhus. 
Respondenterna menar att detta får dem att bli tacksamma för vad de själva har. Brooke säger 
“You can go into the children's hospital, which just helps me remember that I am so lucky that I 
have life here at Wisconsin. I get a place that where I love, and I get a great education, and I'm 
around really great people. (Brooke)” Ett annat exempel är det John säger: ”It teaches you a 
lot. Like being grateful for what you have. Like the children thats being sick makes you feel 
lucky for what youve got and to be able to do that you´re doing right now. ”(John) 
  
Sjukhusbesöken ger även respondenterna en känsla av välmående att kunna hjälpa andra. De 
menar att det utvecklar dem personligen och gör dem till bättre personer. George säger: “I think 
it benefits me just because it makes me a better person um not only just feeling better about my 
self when I do things like that... the more you get out and do things like that you become a 
better person and you see different views on life” (George). Bert menar att han mår bra av att 
delta: “kind of makes you feel good that you are helping others and you know people in 
need“(Bert) 
 
Respondenterna påpekar att välgörenhet ger dem perspektiv om vad som händer utanför deras 
egen tillvaro och att det finns mer än idrott och studier. 

 
When you go and see these kids at the hospital that are sick and fighting for their lives, it 
makes you think: Okay, there's so much more than hockey, for some of these kids... there's 
so much more than school. It just really opens you up to things that you would never really 
have seen before...(Bill) 
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Inom välgörenhet ingick även aktiviteter som att gå ut till skolor och interagera med barn som 
ser idrottsstudenterna som idoler. Respondenterna uttryckte att det var en bra upplevelse och 
att det var deras skyldighet att spendera tid med barnen i olika aktiviteter som att lära dem åka 
skridskor och läsa för dem var några exempel på vad de gjorde.  
 

I said that example of the mom telling us how much this means for her and her child and 
then everyone else like that makes you feel good and you know having an impact on the 
community as an student-athlete is kind of our duty to give back to the community because 
they support us through the up’s and the downs (Bert). 

  
Samtliga respondenter var positiva till att de kunde gå ut och göra aktiviteter utanför sin idrott 
och att det alltid fanns ett stort utbud med aktiviter som de kunde vara delaktiga i. Skolan 
använde sig utav en app som visade idrottsstudenterna när och hur de kunde delta i 
välgörenhetsaktiviteter vilket många respondenter uppskattade. Även om respondenterna var 
positiva till denna möjlighet så menade dem att de inte hade tillräckligt med tid att göra så 
mycket välgörenhet på grund av den tid hockey och skolan tog. Några respondenter beskrev det 
som att deras idrott var en av de som medverkade minst i välgörenhet gentemot andra idrotter 
på skolan. 

Balans och Identitet i livet 

Balans 
NCAA har en regel om att idrottsstudenter inte får spendera mer än 20 timmar i veckan åt deras 
idrott och inte mer än 4 timmar om dagen åt träning. När respondenterna fick frågan hur en 
vanlig dag under säsongen ser ut för dem så var svaren till stor del samma. Mellan 3-4 timmar 
med träning om dagen och med det så menade dem isträning, styrketräning och videoanalys. 
Under dagen hade de ungefär 3 timmar av lektioner, den tiden som skiljde sig mest mellan 
respondenterna var hur mycket tid de spenderade på att studera på egenhand, den tiden 
varierade mellan 1-5 timmar om dagen. I snitt så kan man säga att de spenderade mellan 7-10 
timmar om dagen till studier och idrott.  Detta bekräftar att de följer NCAA´s regler om 
träningstid även om vissa respondenter menade att ibland kunde det bli mer hockey om 
dagarna. 
 
Ett upprepande tema som uppstod bland respondenterna var att de upplevde tidsbrist i att de 
inte hade mycket fritid. De menade att studierna och hockeyn tog upp så mycket tid att de 
ibland upplevde det som jobbigt att inte ha tid med annat. Även om alla syfta på en tidsbrist för 
fritid så menade vissa att det var ett medvetet val att komma in som en idrottsstudent och att de 
skulle behöva offra mer tid än vanliga studenter var något de visste om ”It's like when you're in 
college, you have little free time and that's the hard part. It's always school, or hockey, or 
training, or maybe you'll get a second to watch TV or something” (Brooke). 
 
Stress var något respondenterna kunde uppleva men att det var mer relaterat till studierna. 
Stress blev en faktor när de hade mycket i skolan eller om det var en tentaperiod. En respondent 
beskrev det som att han blev stressad när han hade fyra tentor under en vecka men att det inte 
var i närheten att vara så mycket stress att han inte klarade av det utan menade att stressen var 
en positiv sak. Andra respondenter ansåg att deras stödfunktioner som fanns tillgängliga hjälpte 
till att minska deras stress till en stor del.  
 

I think if you're not keeping up with your homework, guys start to get a little stressed out 
about it. Exam times comes, and guys are studying all night. They're worried, "Oh, I hope I 
get enough sleep and I'm rested for practice the next day." It's just you got to find the 
balance of both. You got to realize that you're a student and a hockey player, as well, not just 
one or the other (Bill). 

  
Respondenterna ansåg att för att kunna balansera hockeyn, studierna och fritiden så var 
tidsplanering det bästa verktyget. I början av året får studenterna en speciell kalender som i 
samarbete med deras akademiska rådgivare planerar de hur tiden under en termin kommer se 
ut. De kollar på när de har träning, när de har lektion, när de har tentor, när de har borta 
matcher och vilka kurser de ska ta. Respondenterna menar att de har planerat det mesta i förväg 
underlättar för dem som idrottsstudenter.  
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När respondenterna frågades om de ansåg att deras roller som idrottare och student påverkade 
varandra så var samtliga respondenter eniga om att det var fallet. Respondenterna menade att 
rollerna påverkade varandra både positivt och negativt, många av dem ansåg att det var mer åt 
det positiva hållet. Hur de presterade inom studierna påverkade hur de presterade inom 
hockeyn. De menade att om man försöker glida igenom den akademiska delen så kommer det 
speglas negativt på isen. Ett annat exempel var att om de hade haft en dålig träning eller match 
så var det en skönt att gå och studera och koppla bort ifrån hockeyn “… If something bad 
happened or you kind of had a bad game or what not but I mean you try to, usually once you 
leave and being with your friends or getting your home work done kind of helps you get your 
mind of things” (Bert). 

Identitet 
Gällande respondenternas identitet och hur deras självbild relaterar till idrotten och skolan 
framgick under intervjuerna att många respondenter ser sig som idrottare före student. Detta 
säger alla respondenter när de fick frågan om de ser sig som mer av någon av rollerna eller om 
det inte är någon skillnad.“ I think what the university wants you to say is student-athlete but 
i´m personally see myself as an athlete first. I came here to develop in hockey and get better, 
bigger and stronger so eventually when the time comes I will be ready to sign 
professionally...”(Phil). Det framgår också att många ser hockey som första prioritet i livet och 
att de behöver hockey för att må bra. Hannah påpekar att det skulle vara svårt om hockey 
försvann i detta nu. 
 

I just don´t know what to do with my time without hockey. Like sometimes after the season 
sometimes two weeks is good but after that I don´t know what to do with my time. Like 
Friday Saturday Sunday I don´t know what to do with my life, usually we have games those 
days in season. I guess I find other sports to play with my friends or things to do, but if you 
take hockey away now it would be hard. (Hannah). 

 
Vidare menar respondenterna att hockeyn är en livsstil som de anammat sedan år tillbaka och 
traditionen och vanan att spela är svår att tänka sig vara utan. Patrick säger: “It´s kind of my 
lifestyle, it´s what i do every day. You know when your´e growing up in a lifestyle for so long 
it´s hard to like change, it´s hard to imagine your life without hockey.” (Patrick). 
  
Fast det framgår i intervjuerna att respondenterna ser sig mer som idrottare före student menar 
många respondenter att det måste finnas plats för studentrollen också. Bert säger: “I view my 
self more an athlete then an student but at the same time I know that I have to be a student in 
order to be an athlete” (Bert).  Phil menar att han kom till college för att bli bättre på hockey 
men säger i samma mening att skolan är viktig för att ha något att falla tillbaka på “... but I 
mean at the same time it is really important for my family that I get a good education i case 
hockey does´nt work out, and i got something to fall back on.” (Phil). Det finns en förståelse 
bland respondenterna för att kunna spela hockey på college så måste man balansera skolan och 
idrotten, att det inte går bortse från det ena. Respondenterna påpekar att man behöver inse att 
skolan är lika viktig som hockeyn för att klara av tiden på college. Brad menar att det är 
nödvändigt att klara skolan för att få vara kvar i laget:  
 

I think there is a understanding in that when you come to college to play a sport you have to 
know how balance both, othervise it´s not going to work. Your´e not going to make it so if 
your screwing of in school, coaches know that and you will have one-on-one meetings and 
get warnings and eventually if you screw it up to much they can ask you to leave so you have 
to be respectful of the oppurtunity that you get and not abuse it, you kind of have to know 
the school is as important as being an athlete to... (Tom). 

 
Gällande umgänge umgås majoriteten mest med lagkamrater och mindre med personer utanför 
laget. Detta förklaras av respondenterna genom att en del bor tillsammans och därför umgås 
mer genom hemmet. Vissa respondeter säger också att lag umgås ofta mer för att skapa en 
familjekänsla. “I live with michaelas friend and we hang out alot together so I think that 
something teamsports do alot. Increase your connection and you´ll be like a family.” 
(Hannah). Förutom att umgås med lagkamrater har alla respondenter vänner utanför laget men 
många anger att tidsbrist eller tider som inte passar med varandra stoppar dem från att umgås 
mer och därmed blir laget mer nära varandra i relationen.  
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it´s tough because you have completely different schedules and one guy doing one thing and 
another guy doing something else. And your usually busy with hockey so it´s hard, but 
maybe we go out with them once and a while but you don´t get as close with them as you get 
with your teammates that you see every day. (Patrick)  

 
Det framkommer under intervjuerna att respondenterna upplever ett utifrån perspektiv från 
allmänheten som påverkar idrottsstudenternas beteende. De menar att allmänheten lägger ett 
större ansvar på idrottsstudenterna att sköta sig ute bland folk och studierna i skolan. 
Respondenterna menar att misstag av en idrottsstudent lättare uppmärksammas då de är kända 
av allmänheten.  
 

We're under such a tight microscope. If we do one thing wrong, or get in trouble on a night, 
or don't do very well in classes, it's magnified. You would never hear about a normal student 
not being eligible for school. If we are ineligible for school, it's all over the newspaper. It's in 
the Internet, that kind of stuff (Bill).  

Stödfunktionernas betydelse 
Nedan behandlas de stödfunktioner som finns tillgängliga för idrottsstudenterna och som syftar 
till att underlätta deras dubbla karriär. Många respondenter upplever dem som nödvändiga för 
att klara av den dubbla karriären, alla respondenter är positiva till funktionerna och nyttjar dem 
mer eller mindre. 

Fetzer Center 
Fetzer center är centrumet där många av stödfunktionerna till idrottsstudenterna finns. Där 
finns learning specialist och academic advisor som behandlas nedan. Vidare finns där 
tillgängliga studierum med datorer som idrottsstudenterna kan nyttja. En annan 
servicefunktion är tillgång till fria utskrifer. Nyttjandet av studierummen varierar bland 
idrottsstudenterna men majoriteten använder studierummen för hemläxor och utskrifter. 
Många av de som använder lokalen ser fördelen med tillgängliga datorer och fria utskrifter. 
Även närheten till learnings specialist och academic advisor är något som påpekas som något 
positivt. En del föredrar att studera på biblioteket. En respondent upplever närvaron av 
lagkamrater som en nackdel för att få saker gjorda.  

 
I am one of those student where I like to be at the library where I don’t know anyone because 
otherwise if o know someone I will get distracted and down there I see a lot of people I know 
because obviously my teammates use the area and other sports in the facility use that area so 
when I really need get something done I will go to the library and kind of be alone (George). 

Academic Advisor 
Det som kommer fram som en viktig del för respondenterna för att kunna balansera deras idrott 
och studier är den akademiska rådgivaren som finns tillgänglig för dem. En akademisk 
rådgivares huvudroll är att ge idrottsstudenter rådgivning de har också som uppgift att hålla koll 
på idrottsstudenters prestation och behörighet. 
 

They do a really good job, we have two really good academic advisors to work with here and 
they help us stay on track in school and makes sure were every year are moving towards our 
graduation degree. And I think the average student doesn't get the same amount of attention 
as we do in terms of that (Patrick). 

 
När respondenterna beskrev sin rådgivare så blev det tydligt att hon hade en viktig roll i deras 
vardagliga liv som idrottsstudenter.  Alla respondenter träffar sin rådgivare minst en gång i 
veckan och oftast var det mer. Rådgivaren hjälpte dem med att organisera/planera sina studier 
och idrottande i till exempel vilka kurser de skulle läsa samt när deras träningar var 
schemalagda. Ingen respondent var heller orolig för att inte klara de akademiska kraven som 
finns för idrottsstudenter då de får så mycket hjälp och stöd från deras rådgivare samt de andra 
stödfunktionerna. 
 

She is great, she is like your mom away from home, she´s got everything organized, the only 
thing you need to do is to get a meeting with her and show up, then she got it all organized. 
She knows about all the classes people in the past has succeeded in and which professors she 
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likes and doesn't had a problem with. Like sometimes when we are traveling on the road we 
have to send advisors, tutors or people with a proctored exams and she got all of that set up 
so she knows who's good and who's not. She basically keeps student athletes on track, like a 
lot of the guys don't have that opportunity to graduate in four years because a lot of the 
majors require a lot more credits and guys just fall behind and don't declare their major in 
time, but I was fortunate enough to have the academic advisor, she have always kept 
everything in line and I will be graduating on time and don't have to take any class this 
summer and come back at all so in two - four weeks i´ll be done (Tom). 
 

Många respondenter menade att det inte skulle klara skolan lika bra och att de skulle känna sig 
borttappade om de inte hade rådgivarens hjälp. Några respondenter beskrev rådgivaren som en 
mamma som håller dem på banan så att de ska kunna ta ut en examen när de är färdiga. 
Respondenterna menade även att det inte är obligatoriskt att träffa rådgivaren men om de ser 
att man börjar halka efter i studierna så kan det bli obligatoriskt att se rådgivaren flera gånger i 
veckan. När respondenterna åkte på bortamatcher och hade en tenta samtidigt så fick dem hjälp 
av sin rådgivare att planera och fixa att de kunde skriva tentor på andra ställen. Oftast har 
rådgivaren och studenten redan vid början av terminen gått igenom hur hela deras termin ser 
ut, när de har tentor, när de har bortamatcher. Respondenterna beskrev det så att det oftast inte 
var något problem att skriva tentor på annan ort då studenterna redan hade kontaktat deras 
lärare innan terminen började.  

Learning Specialist 
I syfte att hjälpa och stötta idrottsstudenter med skoluppgifter och/eller med inlärningsproblem 
finns en learning specialist tillgänglig på Fetzer Center. Learning specialist används i mindre 
utsträckning av respondenterna än Academic Advisor däremot beskrivs hon som en person som 
hjälper dem att ligga bra till i skolan. Överlag är respondenterna positiv till learning specialist 
och en respondent menar att learning specialist varit nödvändig för att klara skolan.  
 

... I hate the feeling of falling behind in class and have those stuff build up, that will 
obviously build up more stress in my life. The academic advisor and the learning specialist 
has helped me alot with keeping up mine, without them there would probably be a different 
story… (Tom). 

  
Många respondenter menar att det är viktigt att ligga i framkant i skolan inför resor med laget 
över helgen för att slippa göra skolarbete under resan vilket respondenterna menar kan ta fokus 
från ishockeyspelandet. Vidare används learning specialist som ett sätt att ligga i framkant 
akademiskt vid missade lektioner på grund av resor med hockeylaget.  
 

If we travel on the weekend we leave on thursday afternoon guys can miss a friday 
class or something but then they could meet with the learningspecialist and get some 
work done in time and turn it in prior to leaving or they´ll have the work done and 
can email it in to the teacher on friday or whatever days they´re done on the weekend 
(Tom).   

Tutors 
Respondenterna har tillgång till privatlärare i obegränsad mängd för att få hjälp med uppgifter 
till olika kurser. Privatläraren används av många respondenter som ett komplement då vanliga 
lektioner missas på grund av ishockeyträningar eller resor. De beskrivs av respondenterna som 
ett bra stöd för att inte halka efter med skoluppgifter. Stödfunktionen medför även att 
skolgången blir mer flexibel då tid för möten med privatläraren kan anpassas efter den 
idrottsliga karriärens schemaläggning. 

Travel letter  
För att underlätta för idrottsstudenter och hjälpa dem då skolarbete eller examinationer krockar 
med idrottsliga resor kan ett så kallat travel letter skrivas. Detta är en ansökan till den lärare 
som ansvarar för den kurs som krockar med en resa där idrottsstudenten vädjar om att få en 
flexibel lösning samt kunna göra examinationer vid annat tillfälle eller under resan. Läraren har 
mandat att acceptera eller avvisa travel letter. Om en examination genomförs på en resa så följer 
en examinationsövervakare med. Denna roll kan innehas av ademic advisor, en lärare från 
skolan och i vissa fall någon ur ledarstaben till laget. 
  



 

 

29 

Respondenterna upplever att de helst vill slippa att göra examinationer på resor och att kunna 
göra bort skoluppgifter och examinationer innan resor är att föredra. De säger också att det är 
en bra lösning om det blir nödvändigt för att inte hamna efter i skolan. Bland de respondenter 
som har examinerats på en resa är upplevelsen varierad. En del menar att de inte har några 
problem vid test på resor och att det kan vara skönt att sitta på egen hand med en övervakare, 
utan pressen av att se andra elever bli klara före dem. Andra menar att det är svårt att ställa om 
mentalt mellan hockey och skolarbete. 
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Diskussion  
Studiens syfte var att öka förståelsen för vilken betydelse stödfunktioner och Life Skills program 
har för studenter som kombinerar idrott och studier på universitet. Fokus låg på att fånga 
ishockeyspelares upplevelser och uppfattningar inom området. I denna del kommer dessa 
uppfattningar och upplevelser att diskuteras i relation till tidigare forskning. Vidare kommer 
eventuella framtida forskningsområden skrivas fram. 

En skola i framkant 
Vad som framgick utifrån resultatet är att University of Wisconsin har gjort en ordentlig 
satsning på att skapa en bra miljö för sina idrottsstudenter att kunna prestera både akademiskt, 
idrottsligt och även ge förutsättningar till personlig utveckling. Man ser även en tydlig koppling 
mellan NCAA´s byggstenar inom life skills och hur University of Wisconsin har använt sig utav 
dem. Av de 1200 medlems universitet inom NCAA så är alla inte i närheten av att vara lika 
utvecklade i att applicera life skills, detta beror på att storleken, ekonomin och andra resurser 
varierar stort mellan universiteten. University of Wisconsin är en av de största skolorna i landet 
och har en väldigt bra ekonomi vilket har gjort det möjligt för dem att ha ett sådant utvecklat 
system för sina idrottsstudenter (B. Woodruff, personlig kontakt, 14 april 2015).        

Life Skills skapar Personlig utveckling 
Life skills begreppet baseras på tidigare forskning inom dubbla karriärer om att främja 
färdigheter som idrottare inte alltid har. De kurser och moment som University of Wisconsin 
erbjuder sina idrottsstudenter bygger på just dessa färdigheter och attribut.  
 
Personlig utveckling var ett fokus på University of Wisconsin där respondenterna redan vid 
första början introducerades till kursen life skills Academy. Även om den kursen upplevdes 
annorlunda bland respondenternas åsikter, menade alla respondenter att de använde de verktyg 
som förmedlades i den kursen. Verktyg som tidsplanering, budgetering och kost var exempel på 
vad respondenter använde sig av i sina vardagliga liv som idrottsstudenter vilket de menade 
bidrog till en balans mellan skola och idrott. Ett moment som uppfattades ha en stor påverkan 
på respondenternas personliga utveckling var den mängd välgörenhet de gjorde. Att delta i olika 
välgörenhetssammanhang gav respondenterna perspektiv på sina liv som idrottsstudenter när 
de såg hur andra hade det och att de fick möjligheten att göra något positivt för andra. De kände 
sig tacksamma och bidrog till att de blev mer välmående vilket respondenterna även menade 
påverkade deras syn på dagar som de upplevde jobbiga i skolan och med hockey. Men som efter 
välgörenhetsaktiviteter gav dem ett mer positivt synsätt och motivation att se framåt. Detta är 
en del som respondenterna anser har påverkat dem mycket, men som inte skrivits mycket om i 
tidigare forskning. 
 
Vad som kan utläsas från denna studie var att 10 av 10 respondenter kände att det var viktigt för 
dem att ha en examen. Även om många respondenter menade att de tänkte försöka att gå vidare 
i sin ishockeykarriär menade de att betydelsen av en utbildning att falla tillbaka på underlättade 
deras val att fortsätta satsa på hockeyn. Och senare när de känner att de inte kan få ut något mer 
inom sin hockeykarriär fanns en medvetenhet att chanserna var goda att skapa en karriär inom 
något annat område. Alla respondenter gav ett exempel om hur osäker deras idrottskarriär är då 
riskfaktorer som skador eller andra faktorer påverkade att de inte kunde ta nästa steg i deras 
karriär. Känslan av denna osäkerhet kring sin idrottsliga karriär kunde dock minska genom att 
det akademiska alternativet kändes bekvämt. Detta kan direkt kopplas till vad Aqulina (2013) 
menar om att idrottare som studerar känner mindre stress och mer lugn då de vet att de har en 
annan karriär än idrotten att falla tillbaka på.  Vidare är det svårt att dra några slutsatser om hur 
mycket Life Skills har påverkat och gett respondenterna verktyg för att lyckas efter deras tid på 
universitet. Om man ser till ett tidsperspektiv kan det diskuteras hur det påverkar huruvida 
individen kan använda sin examen beroende på hur lång idrottskarriären blir. Om en 
professionell idrottskarriär uppnås och bi behålls under en längre tid, exempelvis 10 år, är 
examen lika aktuell när idrottaren skall övergå till en annan karriär eller är den förlegad? Vidare 
är frågan om idrottaren fortfarande besitter den kunskap som examen gett?  
 
På vilket sätt life skills kurserna/momenten har uppfattats som betydelsefulla för 
respondenterna varierar. Om man ser till karriärsutveckling har moment som career night och 
major fair som varit främst i att leda in respondenterna på olika inriktningar och fått igång ett 
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tänk på vad de ska göra efter deras idrottskarriär. En del av kursutbudet som inte såg ut att 
fungera för hockeyspelare var möjligheten till att göra en praktik vilket många respondenter 
uttryckte som något de var intresserade av men inte hade tid med. Här kan man dock undra om 
det är tidsbristen som är den stora faktorn till att de inte kan göra praktik eller om det har med 
respondenternas fokus på idrotten att göra. Många respondenter menade att det var tidsbrist 
men samtidigt var det vissa respondenter som skulle göra något liknande senare under deras 
studietid. Att ta vara på möjligheten till praktik kan vara en viktig del att se över om idrottarna 
skall kunna nyttja detta bättre. Wylleman (2004) har pekat på att detta kan vara ett problem att 
idrottsstudenter inte har jobberfarenhet när de senare ska slå sig in på jobbmarknaden. Icke-
idrottande studenter ligger före i form av nätverk- och kontaktskapande och idrottsstudenter 
blir försenade i denna process. 

Stödfunktioner: mycket betydelsefulla 
Det som kanske var tydligast i resultatet var hur effektiva och relevanta respondenterna tyckte 
deras stödfunktioner var såsom deras akademiska rådgivare, lärarspecialist och centrumet för 
idrottsstudenter. Man såg en tydlig koppling mellan hur studenterna upplevde en positiv balans 
mellan studier och idrott på grund av det stöd de fick från dessa stödfunktioner. De Knop, 
Wylleman, Van Houcke, Bollaert (1999) säger att det är svårt att balansera idrott och studier 
men stödet som ges från skolor till idrottsstudenter kan vara en nyckel för att idrottsstudenterna 
att lyckas. Detta bekräftas av flertalet respondenter i den här studien, då de menar att de klarar 
skolan bra nu men att det inte skulle se ut så om inte stödet fanns. Detta kan ses som en fördel 
då det hjälper idrottsstudenterna med att strukturera deras arbetsbörda med både idrott och 
studier. Vidare är detta en uppfattning och det är svårt att säga hur situationen skulle varit om 
de inte haft samma stöd. I vissa fall kunde en bekvämlighet bland respondenterna uppfattas då 
stödet från deras akademiska rådgivare var väldigt övervakande. Drivet i arbetet med att 
strukturera samt planera idrottsstudenters vardag kom huvudsakligen från den akademiska 
rådgivaren. I detta kan ställas frågan om stödet i vissa fall kan hämma idrottsstudenternas 
personliga utveckling i form av självständighet och eget tänkande. Hur påverkar det 
idrottsstudenternas egen förmåga till initiativ och omtanke för sin egen planering? Förlitar sig 
studenterna på att om det blir problem eller uppstår svårigheter så löser den akademiska 
rådgivaren det? Om så är fallet hur påverkar det idrottsstudenternas problemlösningsförmåga 
och självständighet senare i livet efter studierna? Det kan också handla om att den akademiska 
rådgivaren gör mer än vad idrottsstudenten tycker är nödvändigt och kanske skulle 
idrottsstudenten klara studiegången utan det drivande stödet från den akademiska rådgivaren. 
Vidare kan vara intressant att göra en jämförelse med icke-idrottande studenter som arbetar vid 
sidan av studierna där arbetsbördan i tid motsvarar en idrottsstudent och hur de klarar sin 
skolgång utan samma stöd som idrottsstudenter får.  
 
Vad som framgick tydligt var att länken mellan student, rådgivare och lärare fungerade bra för 
att underlätta för idrottsstudenter att kunna skriva tentor på distans och att missa lektionstid. 
Att det fungerade så bra var att det fanns en väldigt tydlig planeringsmodell för hur allt skulle gå 
till. Att allt planerades för varje idrottsstudent i början av varje termin och att de gjorde klart 
med deras lärare om vilka tillfällen de skulle vara borta. Det var nyckeln till att det fungerade så 
bra och även om respondenterna ibland upplevde det besvärligt att göra studier på distans så 
var det värt det eftersom de kunde hålla sig i fas med studierna och inte hamna efter. Det 
bekräftar det Murphy (1996) skriver om hur planering är en nyckel till att balansera en dubbel 
karriär.  
 
I denna studie har inte mängden aktiviteter inom life skills studerats. En stor sak som 
respondenterna pekar på i denna studie är att deras schema är fullspäckat med skola och 
studier. Den tid som blir över går till det sociala livet. I detta kan det vara intressant att ställa 
frågan hur mängden aktiviteter som implementerats i syfte att hjälpa studenterna med balans i 
livet påverkar just balansen. Hjälper kurserna idrottsstudenterna i så stor utsträckning att det 
överväger den tid som kurserna tar upp eller blir det en börda för studenterna att behöva ta 
hänsyn till dessa kurser/moment utöver de ordinära skol- och idrottsaktiviteterna. 
Respondenterna menar att vissa kurser är bra och hjälper dem och att vissa kurser inte ger dem 
kunskap/utveckling. Kanske skulle en ännu större anpassning kunna hittas där även denna 
aspekt ses över och antalet kurser minskas för att inte överarbeta arbetet med att hjälpa 
idrottsstudenternas balans. En del saker kanske de kan lära sig naturligt genom livserfarenhet 
utan att gå en institutionerad kurs. 
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Stor idrottsfokus och idrottsidentitet 
Som tidigare forskning visade har balans mellan idrotten, studierna och fritiden en viktig roll i 
hur en idrottstudent ska klara av en dubbel karriär. Kerr (2005) skrev att idrottsstudenter har 
två identiteter; en idrottslig och en akademisk som under studietiden skiftar mellan åren. Vad 
man kunde se i den här studien var att flertalet av respondenterna i denna studie menade att de 
var medvetna om att de behövde vara lika mycket student som idrottare men att det kunde 
skifta under året beroende på hur mycket hockey eller studier de hade. Även om respondenterna 
påstod att hockeyn och studierna tog upp mycket tid kunde det ses utifrån när varje respondent 
beskrev en vanlig dag under säsongen att de spenderade mellan 3-4 timmar på hockey och 2-3 
timmar lektioner varje dag. Detta kan visa att NCAA´s regel om att idrottsstudenter bara får 
spendera max 4 timmar om dagen till sin idrott och högst 20 timmar i veckan hålls. Dock är 
detta upplevelsen från idrottsstudenterna som har fångats och en observation skulle behövas för 
att bekräfta att regeln upprätthålls och har inverkan. Denna regel kan ses som ett bra steg mot 
att minska kraven på idrottsstudenter som kopplat till tidigare forskning menar att för höga 
krav på idrottsstudenter kan leda till misslyckanden både akademiskt och idrottsligt (Miller & 
Kerr 2002).  
 
Alla respondenter såg sig mer som idrottare än studenter men att de var medvetna om att 
studierna var viktigare för framtiden. Vad man kunde se utifrån respondenternas svar var att de 
upplevde en bra balans mellan studierna och idrotten men att fritiden blev förbisedd vilket även 
var ett resultat i Miller och Kerr (2003) studie om kanadensiska idrottsstudenter. Intressant var 
att de flesta respondenterna beskrev det som att de inte hade tid att umgås med andra utanför 
idrotten. En faktor till detta kan vara att alla respondenter sa att de bor med varandra och att de 
gör det mesta tillsammans utanför studierna och hockeyn. Det kan diskuteras hur skolans fokus 
på idrottsstudenterna som separat grupp påverkar idrottsstudenterna själva i integreringen med 
andra icke-idrottande studenter. Då skolan lägger mycket fokus på idrottsstudenterna kanske 
det blir för mycket fokus på idrottsstudenter som en separat grupp på skola. Inte tillräckligt 
mycket fokus på att integrera idrottsstudenter med vanliga studenter vilket kanske skulle bidra 
till att idrottsstudenter får uppleva att de kan komma bort från deras idrott och en upplevelse av 
mer fritid.  
 
Studien visar att mest fokus hos respondenterna ligger i den idrottsliga identiteten. Flera av 
respondenterna hävdar att de skulle känna sig förvirrade, må dåligt och har svårt att tänka sig 
ett liv utan hockeyn. De menar också att de ser sig mer som idrottare före student där 
hockeyspelandet är prioritet och skolan ses som nödvändig för att kunna spela hockey på college 
och för framtida karriär utanför idrotten. Det bekräftar det forskningen säger om att gruppen 
hockeyspelare investerar mycket i sin idrottsliga identitet (Brewer 1993). Dock så stämmer 
resultatet i denna studie inte överens om vad Brewer (1993) säger att hockeyspelare inte vill 
investera i annat utanför deras idrott. Då i denna studie så var alla respondenter väldigt 
involverade i deras studier och upplevde inte att studierna var ett hinder i deras 
idrottligakarriär. 
 
Då forskningen också säger att övergången från en idrottslig karriär till en annan är 
problematisk och kan innebära negativa konsekvenser som psykiska problem och depression 
(Erpi, Wylleman, Zupanc, 2004) så kan det diskuteras om de akademiska kraven från NCAA för 
att idrottsstudenter ska bli berättigade att utöva sin idrott fungerar som en nödvändighet för att 
preventivt motverka dessa negativa effekter. En examen kan ha betydelse vid underlättandet av 
övergången från idrottskarriären till en civil. Vidare kan ses att det finns ett traditionellt tänk 
där anledningen till att man spelar ishockey idag förklaras med att man en gång började och har 
efter det fortsatt utan vidare större reflektion. Respondenterna menar att ofta har 
familjemedlemmar också varit eller är aktiva inom idrotten och att detta påverkat dem i sitt 
idrottande. I detta kan diskuteras om hur tradition av att alltid ha spelat ishockey och fortsatt av 
traditionella syften kan få utövare att skapa en identitet kring sin idrott. Genom att ha utövat sin 
idrott sedan barnsben och verkat i en specifik idrotts sfär med de normer, värderingar och 
kultur som finns inom den kan tänkas att individer formas. En fördel med det kan vara att man 
känner en trygghet i den sfären och kan utvecklas inom den genom att få ett socialt utrymme. 
Nackdelar kan tänkas vara om denna sfär blir en så stor del i livet så den påverkar till att 
personlig utveckling på områden som inte ishockeysfären omfattar och utforskande av andra 
identiteter missgynnas i längden. Vilket senare kan bidra till de komplikationer som uppstår när 
en ishockeyspelare lämnar den idrottsliga karriären.  
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Man kan också se att genom att majoriteten av tiden som finns tillgänglig spenderas mest tid 
med lagkamrater både i idrottsliga sammanhang och på fritiden. Intressant är att 
respondenterna umgås med personer utanför laget i mindre utsträckning än lagkamrater men 
att det finns faktorer som påverkar detta. Tidsbrist på grund av studier och hockeyns 
tidskonsumtion gör att mindre tid finns till fritiden. Den tid till fritid som finns är ofta sena 
kvällar eller på helger utan schemalagda resor med laget. Då många av respondenterna bor ihop 
med lagkamrater så blir det naturligt att umgås med dem den tid som blir över på kvällar efter 
hockey och studier är genomförda. Det finns också en uppfattning att laget ses som en familj och 
“gör man saker, gör man det tillsammans”. Om denna attityd kan påverka att hockeyspelarna 
inte väljer att umgås med utom idrottsliga personer mer på grund av rädsla för att uppfattas 
som om att man inte lägger tillräckligt fokus på laget och hockeyn. Detta fenomen är något som 
styrks av Murphy (1996). Av detta kan frågan ställas om strukturella faktorer som med vem 
individer placeras att bo med och tidfördelning kan påverka möjligheten för idrottsstudenterna 
att hitta andra umgängen än inom laget? Får dessa faktorer idrottsstudenterna att investera mer 
i sin idrottsliga identitet ofrivilligt och därmed begränsa möjligheterna att utforska sin identitet 
genom umgänge med utom idrottsliga personer? Något som är svårt att svara genom denna 
studie men som kan vara intressant att studera vidare inom. 
 
Flera av respondenterna beskriver hur de upplever att allmänheten granskar idrottsstudenters 
beteende. Där de förväntas vara ett föredöme när det kommer till alkoholvanor, akademisk 
framgång och sköta sig på fritiden utan att hamna i ”trubbel”. En del respondenter pratar också 
om att de har ett större ansvar som idrottsstudent att representera skolan och staden på ett bra 
sätt. Detta är intressant ur ett identitetsperspektiv hur detta påverkar respondenternas beteende 
och självbild. Om allmänheten ser idrottsstudenterna som en särskiljande grupp på grund av att 
de idrottar som borde bete sig på ett visst sätt, påverkar det då idrottsstudenterna själva och sin 
egen självbild? Känner sig idrottsstudenter tvingade att leva upp till denna förväntade identitet 
som allmänheten har och styr uppfattningarna från andra hur idrottsstudenters identiteter 
formas? 

Upplevd betydelse av utbildning över tid 
Resultatet i studien bekräftar det Wylleman (2010) skriver om att föräldrar har en stor påverkan 
på varför idrottsstudenterna valde en akademisk utbildning. Många respondenter menar att 
föräldrarna lett in dem på vägen att studera och vissa säger till och med att föräldrarna förbjöd 
dem att endast satsa på en idrottslig karriär. Tydligt är dock i denna studie att 
idrottsstudenternas fokus på den idrottsliga karriären och att drömmen om en idrottslig karriär 
hos respondenterna lever stark. För egen del är det akademiska inte huvudanledningen varför 
de började sin dubbla karriär. Intressant är dock hur kurser som Beyond The Game påverkar 
synen på det akademiska hos respondenterna. Kursen syftar till att utveckla idrottsstudenter på 
ett personligt plan med fokus på vad som händer när man inte kan fortsätta sin idrottsliga 
karriär av olika anledningar. De får en förståelse om de svårigheter som kan uppstå om man inte 
är förberedd på idrottskarriärens slut och inte identifierat andra karriärer som kan påbörjas. 
Svårigheter som (Miller & Kerr, 2003) beskriver i sin studie som identitetsskapande, depression 
och förvirring och oro för framtiden. Denna kurs bidrar till att stärka den akademiska rollen hos 
respondenterna och ge legitimitet till den då idrottsstudenter blir upplysta om de positiva 
aspekterna och nödvändigheten att vara förberedd när idrottskarriären tar slut. Just 
medvetenheten och kunskapsintaget gällande problematiken upplevs göra respondenterna mer 
trygga i sin roll som student.  

Metoddiskussion 
Att använda sig av semistrukturerad intervju var till fördel i denna studie då vi kunde anpassa 
frågor efter vad respondenten svarade och därmed möjlighet att samla mer data än exempelvis 
en enkät. Vi fick uttömmande svar på frågorna och att lämna öppet för följdfrågor gjorde att vi 
kunde fånga ytterligare upplevelser och åsikter. Vilket ledde till att vi kunde fånga upplevelsen 
hos respondenterna på ett bra sätt. Att vi också har sakkunskap inom ishockey gjorde också att 
vi kunde förstå branschspråket och samtalet flöt på. Att vi har bakgrund inom ishockey gjorde 
också att vi behövde vara noga med att inte lägga in egna värderingar och/eller åsikter under 
intervjuerna. Detta för att inte påverka respondenternas svar. Det är svårt att säga hur 
användandet av en kontaktperson som arbetade på Institutionen påverkade respondenterna. 
Informationen om studiens innebörd och upprättandet av schema för intervjuerna gjordes 
genom kontaktpersonen direkt till respondenterna och huruvida detta kan ha uppfattas av 
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respondenterna som att de var på uppdrag av sin skola är svårt att säga. Det var dock en fördel 
planeringsmässigt att en person som dagligen har kontakt med respondenterna satte ihop ett 
schema för intervjuerna. 
 
Genomförandet av intervjuerna gjordes i en bekant miljö för respondenterna för att öka 
igenkänningen och bekvämligheten under intervjun. Vidare var intervjurummet utan insyn och 
möjlighet till visuella eller auditiva störningar utifrån. Vi såg inga tecken på att respondenterna 
var obekväma i situationen vilket vi ansåg som positivt.  
 
Med två personer som ställde frågor och lyssnade fanns utrymme för följdfrågor som en ensam 
intervjuare hade missat och detta ansåg vi som en styrka i sammanhanget. Dock är det svårt att 
säga hur respondenterna uppfattade situationen med fler intervjuare än respondenter men inga 
indikationer på att respondenterna kände sig obekväma noterades. Att nämna här är att 
respondenterna var vana att bli intervjuade via presskonferenser eller vid andra tillfällen där det 
var fler intervjuare än en. Vidare var det av vikt att vi kunde ställa följdfrågor för att få 
respondenterna att gå in mer specifikt på detaljer då vissa svar upplevdes som rutinmässiga. Om 
detta beror på deras vana att bli intervjuade i officiella sammanhang eller ej är svårt att säga. 
 
Urvalet som föll på ishockeyspelare på ett specifikt universitet bidrog till en fördjupad kunskap 
inom ämnet. Ändå går det inte dra en generell slutsats för att resultatet speglar upplevelsen på 
andra universitet på grund av olika förutsättningar ekonomiskt och organisatorisk. Men för att 
kunna undersöka betydelsen av utvecklade stödfunktioner för idrottsstudenter så var det av vikt 
att undersökningen gjordes på ett universitet med dessa förutsättningar. Vidare föll valet på 
hockeyspelare för att fånga upplevelsen hos en grupp av idrottare som visar på hög 
identitetsavskärmning. Det kan både ha varit till fördel och nackdel att många av 
respondenterna spelade i samma lag. Detta kan bidra till att få en bättre bild av upplevelsen 
inom samma miljö men en nackdel då respondenterna kan samtala med varandra mellan 
intervjuerna och detta eventuellt kan påverka respondenters svar.  
 
Studien hade inget genusperspektiv och utifrån frågeställningarna så skilde inte svaren mellan 
männen och kvinnorna förutom några undantag vilket skrevs fram i resultatet och diskussionen. 
Vidare skiljer det mellan män och kvinnors förutsättningar för vidare professionella karriärer 
vilket också bör tas hänsyn till då detta kan påverka hur respondenterna ser på sin framtid. 

Framtida forskningsfält 
Samtliga respondenter upplevde sin tid på University of Wisconsin som väldigt positivt och att 
de var tacksamma att de hade fått denna möjlighet. Ingen av respondenterna påstod att de var 
oroliga över de akademiska kraven som ställs på dem eftersom de fick så bra stöd från 
centrumet för idrottsstudenter. Alla upplevde att de oftast hade en bra balans mellan studierna 
och hockeyn. Vidare så upplevde de ibland tidsbrist för vissa saker som fritid och praktik.  
 
Intressant av vad som kommer fram i denna studie är hur välgörenhetsarbete påverkar 
respondenterna till ett större välmående och ger dem perspektiv. Detta område kan vara 
intressant att studera vidare inom hur upplevelsen av att hjälpa andra och träffa utsatta 
personer påverkar individer och idrottare. 
 
Vad man kan se i denna studie är att mycket av den tillgängliga tiden för idrottsstudenterna 
spenderas med lagkamrater. De bor ihop, de tränar, umgås och spelar matcher tillsammans. 
Gällande identitetsskapande så kan det för framtida forskning var intressant att studera hur det 
påverkar möjligheterna för idrottsstudenterna att utforska andra identiteter än den idrottsliga. 
En tes kan vara att desto mer tid som spenderas med en specifik grupp gör att man anammar 
den identitet och normer som finns inom den. Om exempelvis idrottsstudenter skulle bo 
tillsammans med andra studenter som inte har idrott som intresse, skulle de få ett annat synsätt 
och avskärma sig mindre från andra identiteter eller skulle det inte göra någon skillnad.  
 
Idrottsstudenterna får tillgång till kurser som påverkar hur de ser på sin idrottskarriär och 
betydelsen av att i framtiden vara förberedd på en karriär efter den idrottsliga. Men hur dessa 
kurser faktiskt påverkar vid avslutet på en längre professionell idrottskarriär är svårt att svara 
på. Sitter kunskapen som de lärt sig i College kvar och påverkar i praktiken eller är den 
bortglömd och inte har någon betydelse vid den faktiska övergången? 
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Något som har framgått vid möten med administrationen på University of Wisconsin är att de 
har en utvecklad tjänst som syftar till att behålla relationen med utexaminerade 
idrottsstudenter. Det anordnas event där de kan delta och vid besöket på skolan träffade vi även 
på tidigare studenter som antagit en professionell idrottskarriär men som ändå kommer tillbaka 
till skolan och försäsongs tränar med nuvarande idrottsstudenter. Det är inget som har berörts i 
denna studie men kan vara ett intressant ämne att studera vidare inom och hur betydelsen för 
utexaminerade idrottsstudenter upplever att skolan aktivt arbetar för att behålla relationen.  
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Bilaga 1  
Informationsbrev 
 
Hi! 
 
We are two students from University of Umea that are conducting a study which the purpose is 
to gain knowledge of student-athletes experiences with combining sports and studies in college. 
 
This interview is voluntarily. You can choose not to answer a question, stop the recording or 
stop the interview whenever you want. The interview will take about one hour approximately. 
The interview will be recorded on an iphone and will be saved for a time after the interview is 
done to transcribe the interview to written words.  You will be anonymous and the answers you 
give will only be used for this study. If you choose to interrupt the study, all of your answers will 
be deleted.  
 
Thanks for your participation! 
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Bilaga 2  
Interview guide 
 
1. Background and context  
 
I would like to start off this interview with asking some questions about yourself and you 
background. 

- Lets start with how old are you? 
- And before moving here where did you play hockey? a. And before that you played 

where? 
- Where did you go to high school? 
- What made you decide to start studying here at University of Wisconsin? 
- Did you receive a scholarship to go to school here? What kind of scholarship did you 

receive? 
- What are you majoring in? 

 
What do the student-athletes know about the “life skills” 
department and how do they use it?  
 
2.  Knowledge about the Athletic department    

- Can you tell me about what you know about the athletic development department? 
What do they offer etc.  

- Do you know where it is? 
- Have you ever interacted with the athletic development department? 

- If so, in what way have you interacted with them, and for what reasons? 
- If not, why do you think you have not? 

- How often do you have contact with them?  
Can you give a more detailed description of what they have helped you with? 

- Was there a time you had more interaction with them than usual?  
- Do you find their services useful? In what way?  

 
How do student-athletes within a school offering life skills 
experience balance, identity and social life and how does it 
affect them? 
 
3. Identity, Balance and social life 
 
 

- Can you tell me about the reasons you play hockey. 
- How important would you say is hockey in your life? 
- Why is that you think? 
- Can you tell me about the reasons you study at College? 
- How important would you say your studies are in your life? 

- Can you describe in what way they are important? 
- Have you thought anything about your future plans after college? (play hockey, work, 

higher education etc.)  
- What do you do when you're not playing hockey or studying? 
- How do you experience the time to do activities that do not involve hockey or studies? 
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- How much time do you spend on an average day on… 
- Hockey? 
- Studies? 
- Spare time? 

- Why is it that you prioritize it so? 
- Do you ever feel stressed about keeping up in any of these areas? 
- Why do you think that is? 
- Do you plan your days? 
- How does a typical day look for you? Can you describe it in detail? 
- Do you hang out with your teammates outside the rink? 

- If so, how often? 
- Can you give examples of what you do when you hang out 
- Can you tell me more about your relationship (try to describe your relationship) 
- Do you spend time with other people than your teammates? 
- If so, how often? 
- Can you give examples of what you do when you hang out? 

 
- Can you tell me more about your relationship to your friends? 

 
- Is there any time you thought that you weren't going to get a spot on the 

team? 
- Can you describe what that felt like? 
- Why do you think you felt that way? 

 
- Is there any time you thought that you weren't going to reach the academic criteria to be 

able to play hockey? 
- Can you tell me more about that? 

 
- Do you think you still would be going to college if you weren't playing 

hockey?  
 

- Do you feel that you need to participate in hockey to feel good about yourself? 
- Can you say anything more about that? 

 
- Can you remember a time/situation that you felt anxiety rise because of  

- Hockey? Describe that situation. Do you have more examples? 
- Studies? Describe that situation. Do you have more examples? 

 
- Do you see yourself more as an athlete before a student or student before athlete or do 

you not see any difference?  
- Do you feel that these roll can affect another negativity or positivity? 

    
 
How do these life skills programs affect för how student-
athletes partake in a dual career? 
 
4. Personal development  

- Can you tell me about the Life skills Academy? (Identity, stress,  
- Is Life Skills Academy useful course? 
- Does Life Skills Academy help you in any way with your career at college? 
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- Can you give an example of how Life Skills Academy has helped you in 
your college transition? 

- Can you give an example of when Life Skills Academy has helped you in 
your career planning with sports and academics? 

- Do you have other examples? 
 

-  Can you tell me about the Badgers Step up? 
- Have you read that course? 
- What do you think about the Badgers step up? 
- Can you remember a situation or time that Badgers Step up has helped you as a 

person? 
- What do you bring with you from the Badger Step up? 

 
 

- What do you know about the Fiscally Fit? 
- Are you in that course? 

- Can you come up with any situation that Fiscally fit has developed you 
in any way? 

- Do you have any other examples? 
 
 

- Can you tell me about the Badger Challenge? What is it? 
- Are you involved in Badger Challenge? 
- What are your perceptions about the Badger Challenge? 
- Does Badger Challenge help you develop as a person? 

- Can you give an example? 
- Does Badger Challenge affect you in how much you participate in activities on 

Campus? 
- Academics? 
- Sports? 
- Other activities that gives points to badger challenge? 
- Do you participate in any activities just for gaining points in Badger 

Challenge? 
- Can you give an example of what activity that is. 

 
- Do you talk about the Badger Challenge in your team? 
- What topics in Badger Challenge are you talking about? 

  
2.1 Badger Beginnings  

- As a first year student you are required to take part orientation called Badger 
Beginnings, what do you remember about that?    

- Did you find that orientation helpful? In what way?  
 
2.2 Life skills academy (CP 115) (A transition course for all first year student-
athletes that consists of peer- to-peer education on relevant life skills topics) 

- Do you remember if you have taken a course called life skills academy?  
- Can you tell me what that course was about? 
- Do you feel like you have had use of what you learned in that course?  
- Can you describe in what way you have had use of what you have learned?   

 
4.1 Community Service 

- Do you participate in Community service-events? 
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- Can you tell me about the meaning of those events? 
- What are the reasons that you participate in community Service events? 
-    What do you see as useful in them? 
- Besides benefiting the community do you think these events benefit you as a 
person?  
- In what way?  

- Can you give an example? 
- What is your opinion of these events? 

 
 
4.2 Career development 
 

- What can you tell me about Major Fair/Advisor Night? 
- Do you participate in Major Fair/Advisor Night? 
- What are your perceptions about the Major Fair/Advisor Night? 
- Do you feel that the event is useful in preparing for your future career? 

 
- What can you tell about the Student-Athlete Career Night? 

- Do you participate? 
- Is the event useful in preparing for your future career in any way? 

- What do you know about Counseling Psychology 110- Career Strategies (required for 
students to take in their third or fourth year) 

- Do you participate in Counseling Psychology? 
- What are your perceptions about Counseling Psychology?  
- What meaning do you feel it as for your future career in any way? 

 
- Do you participate in One-On-One Career Counseling (writing resume, internship & job 

search, school applications) 
- What can you tell me about the counseling? 
- Does Career counseling help you prepare for your future career in any 

way? 
- In what areas can it help you? 
- If no, why do you not think it is helpful for your future career? 

 
- What do you know about the Badger Internship program? 

- Have you been involved in a Badger Internship Program? 
- Can you describe your experience there? 

- Did you learn anything that could help you prepare for your 
future career?  

 
- Have you been involved in Badger Shadow Experience: 

- Can you describe your experience there?  
- What purpose do you see with the badger shadow experience?  

- Did you learn anything there that could benefit you in your 
future career? 

- (If YES) Can you tell me how it is helpful for your future career? 
- (If NO) Why do you think that it`s not helpful for your future 

career. 
 

- Do you use the BuckyNet? 
- What do you know about the Bucky Net? 

- Is the Bucky Net useful for future career? 
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4.3 Leadership and involvement 
- What do you know about  

- SAAC (Student-Athlete Advisory Committee)? 
           - (Student-Athletes Equally Supporting Others (SAESO)? 
            - Student-Athlete Peer Leaders? 

-  - Are you involved in any way? 
- Why not? 

Why do you think that is? 
 

- What do you know about the Leadership Development Course? 
- At the end of the school-year there is an event called Buckingham’s: The Student-

Athlete Annual Showcase of Excellence 
                - Can you tell me what you know it? 
 
4.4 Diversity and inclusion 

- Beyond the Game (BTG)  
           - What could you tell me about Beyond the Game 

- Have you participated in Badger Connections Barbeque? 
- What do you think of that event? 

- Can you tell me what you know about “You Can Play Campaign”? 
- What do you think of that campaign? 

 
 
5.Other things (Direct questions)  

- How much do you know about NCAA´s Life Skills program? 
- Is there anything you would like to add about your experience being a student-athlete 

that we haven't discussed during this interview?  
 
6. END 

- Well then I don't have any more questions for you and i would like to thank you for 
taking the time to this interview. 

     
Is it possible to contact you later on if we realize that we have missed to ask you 
some questions or need to ask you something more? 
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Opening questions:  
“Can you tell me about”…  
”Do you remember a time when”...  
“What happened in that incident you mentioned…” 
“Can you describe in as much detail as possible a situation where you learned anything?” 
 
Follow-up Questions  
 
Exploratory questions 
“Can you say anything more about it” 
“Can you give a more detailed description of what happened” 
“Do you have other examples of that” 
 
Specifying questions 
What did you do when you felt your anxiety rise? 
Have you experienced this? 
 
Direct questions 
At the end of the interview  
 
Indirect questions 
“How do you think other students look at this” 
 
Structured questions 
“I would now like to bring up another topic” 
 
interpreting questions 
“So you mean that”... 
“Is it that you experience”... 
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