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Abstract 
This study  was a survey of how it is possible to create conditions for good elite environments in cities 
with elite universities. The purpose of the study was to create an understanding of how sports 
associations and National elit sportuniversities in Sweden can co-operate to create a good elite 
environments for people with dual careers. The study analyzed the current situation and what 
increased co-operation would do for the elitesports environments. To answer the purpose of the study 
interviews where conducted with leaders from sports associations and with a representative from the 
national sports university in Umeå. The result showed that in the current situation were was no co-
operation to a significant degree. To increase the elite environment the sports association and the 
national sports university must communicate and co-operate with each other. The conclusion of the 
study was that the desire for good elite environments was something that both parts was asking for. To 
improve the sports enviroment it requires that sports associations and elite universities begin to share 
each other's knowledge. This will help people with dual careers. 
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Inledning  
För att kunna utöva elitidrott på högsta nivå är kraven höga för att lyckas. Förutsättningarna för 
att kunna bedriva en elitidrottsatsning varier mycket mellan olika idrotter och personer. Vissa 
indivder kan ekonomiskt leva på sin idrott, medans andra måste jobba eller studera vid sidan av 
idrotten för att få ekonomin att gå ihop.  

Idag finns möjligheten att kombinera studier med elitidrott, kombinationen gör det möjligt för 
flera elitaktiva att bedriva sin elitsatsning längre (Norberg 2012). Möjligheten att kombinera 
studier med elitidrott är också en förberedelse för livet efter elitidrottskarriären. Ekonomisk 
öppnar en kombination av elitidrott och studier  upp för studiebidrag men också möjligheten till 
att söka stipender.  

Möjligheten att studera och kombinera elitidrott möjliggör för flera att bedriva en 
elitidrottsatsnig men det krävs resurser för att det ska fungera i praktiken. Möjligheten att 
kombinera elitidrott på idrottsgymnasium har funnits i många år, och det finns flera stycken 
riksidrottsgymnasium [RIG] och nationellt godkända idrottsutbildningar [NIU] utspridda i 
landet. Möjligheten att kombinera akademiska studier med elitidrott har däremot sätt ganska 
olika ut vid olika lärosäten i Sverige. Framförallt har möjligheten byggt på individuella lösningar 
mellan idrottare och universitet. Umeå universitet är ett universitet som jobbat med olika 
lösningar för att elitidrottare ska kunna kombinera sin idrottskarriär med studier.  

Reformen riksidrottsuniversitet [RIU] är nytt.  Det första universiteten får från och med hösten 
2015 titulera sig som riksidrottsuniversitet. Riksidrottsuniversiteten kommer att finns på tre 
platser i Sverige, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska universitet, Gymnastik och 
idrottshögskolan [GIH]/Kungliga teknsiaka högskolan [KTH] och Umeå universitet (svensk 
idrott, riksidrottsuniversitet, 2015).  Kombinationen studier och elitidrott i Umeå erbjuder idag 
stödfunktioner i studiegången för att det ska vara möjligt att kombinera med 
elitidrottsverksamheten (Idrottshögskolan, 2015b). En av målsättningarna för att universiteten 
ska få titulera  sig som riksidrottsuniversite är: 

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna 

genomföra en elitsatsning i kombinationen med akademiska studier. Lärosätet verkar för att 

stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund för att 

ytterligare utveckla denna (Riksidrottsförbundet, 2015).  

För att utveckla förutsättningarna för de individer som väljer att kombinera studier och 
elitidrott på något av landets nya riksidrottsuniversitet krävs det att det finns en god 
elitidrottsmiljö, vilket också är en önskan från riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 
2015). För att se hur det är möjligt att utveckla elitidrottsmiljön på de tre orter som från och 
med 2015 är riksidrottsuniversitet kommer denna studie att undersöka hur det är möjligt att 
samverka med de lokala föreningarna. Kan ett samarbete höja elitidrottsmiljön och 
förutsättningarna för elitidrottarna.  

Författarna  Bengtsson och Fallby (2011) menar att de miljöer som har utvecklat ett väl 
fungerande nätverk och samarbete med komponenter runt idrotten skapar betydligt större 
möjligheter för idrottaren att utvecklas inom sin idrott. Författarna anser att en miljö där 
människor mår bra tillsammans och känner glädje ger både resultat och utveckling.  

För att individen ska verka i en bra miljö krävs en helhetsyn (Aquilina, 2013). Detta menar 
författaren handlar om att kunna balansera elitidrott, studier och det sociala livet. För att det 
ska vara möjligt för individen att göra det krävs det att den omgivande miljön fungerar och att 
det finns hjälp i ledarskap, lagarbete och karriärsplanering.   

Eriksson (2006) fortsätter på samma spår kring helheten i elitidrottsmiljön. Han menar på att 
det måste finnas en röd tråd som genomsyrar elitidrottsmiljön med tränare, aktiva, 
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utbildningsmöjligheter, träningsmöjligheter och andra omgivande faktorer. Balans i livet lyfts 
fram som en väldigt viktig komponent för att individen ska nå framgång.  

Helheten handlar om att ha ett Holistiskt synsätt. Vilket innebär att man tittar på helheten för 
att förstå vad som behövs för att nå framgång. Slutsatsen blir att allt runtomkring en individ 
påverkar. Det handlar om att se på organisationen på ett övergripande plan och hur de olika 
delarna påverkar helheten som i slutendan blir elitidrottsmiljön (Larsen, Alfermann, Henriksen 
& christensen, 2013).  

Kombinationen studier och elitidrott kan bidra till flera positiva effekter utöver den ekonomiska 
delen. Eriksson (2006) menar att den kunskapen individerna får genom studierna går att 
använda sig av inom idrotten framförallt till självutveckling.  

För att utifrån RFs påbud om att lärosätena skall verka för att stärka elitidrottsmiljön och 
samverka med specialförbunden blir det intressant att ta reda på mer kring vad en god 
elitidrottsmiljö kan handla om på lokal nivå. För de universitet som är utsedda till 
riksidrottsuniversitet kan relationen och samarbetet med de lokala föreningarna ha betydelse 
för att utveckla goda elitidrottsmiljöer.  

Tidigare forskning kring goda idrottsmiljöer har handlar mycket om helhet, samarbete och 
förståelse över vad som är viktigt i elitidrottarens omgivande miljö. Det är därför intressant att 
förstå mer hur det på lokal nivå går att skapa förutsättningar för en god elitidrottsmiljö. Hur ser 
verksamheten ut i dagsläget och hur går det att skapa ännu bättre förutsättningar i de städer där 
man bedriver riksidrottsuniversitet för att förstärka och förbättra elitidrottsmiljön? Det krävs 
kunskap i ämnet för kunna besvara denna frågan.  

I ett idrottspedagogiskt perspektiv är förhoppningen att öka kunskapen kring hur föreningar 
och riksidrottsuniversitet i Sverige ser på samarbeten och vad som ses som goda 
elitidrottsmiljöer utifrån olika perspektiv. Vad det finns för faktorer som påverkar i skapandet 
av en god elitidrottsmiljö, ledares betydelse och betydlesen av samverkan mellan olika miljöer. 
Studien kommer att genomföras på uppdrag av idrottshögskolan med fokus på idrottshögskolan 
och föreningarna koppling till  det utvecklings- och kompetenscentrum som är placerat vid 
Idrottshögskolan i Umeå. Idrottshögskolan är Umeå universitets organisation som driver 
verksamheten kring dubbla karriärer.  
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Bakgrund  
Ekonomiska förutsättningar  
För att det ska vara möjligt att bedriva en elitssatsning krävs det ekonomiska resurser. År 1998 
beslutades det att Sveriges olympiska kommitte [SOK]  skulle få ett öronmärkt stadsbidrg till 
talangutveckling. Stadsbidraget skulle möjliggöra för svensk elitidrott att hänga med inom den 
allt mer hårdnande internationella konkurrensen. År 2009 kom en förändring, då det tillkom en 
flerårig elitsatsning på 212 miljoner kronor. Utöver det beslutades det att regeringens 
förordning gällande statsbidraget skulle kompletteras med ett mer uttalat elitidrottsmål 
(Norberg 2012).  

Regeringens uttalade elitidrottsmål handlar om att samtliga idrotter ska ges möjligheten att 
kunna utöva en konkurrenskraftig elitidrottsverksamhet, med utgångspunkt i att bättre kunna 
hävda sig på den internationella arenan. Bidraget ska vara ett hjälpmedel i verksamheten, dock 
är det fortsatt viktigt att de olika verksamheterna har uppsatta mål och egna intäkter för att öka 
förutsättningarna (Prop.2008/09:126).  

För att möjliggöra för de individer som väljer att kombinera elitidrott med universitets- eller 
högskolestudier finns det ett elitidrottsstipendium. Syftet med stipendiet är  att det ska vara 
möjligt för individer att kombinera båda studier och elitidrott. Kriterierna för att få ett 
stipendium är: 

Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott. Idrottaren ska kombinera 

elitidrott med studier på postgymnasial nivå. Idrottaren ska studera på minst halvfart under 

stipendiumåret. Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänster och/eller av 

näringsverksamhet få uppgå till max två basbelopp under stipendiumåret. I detta inkluderas 

idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer (Svenskidrott, 2015a).  

För de individer som får möjlighet att ta del av ett stipendiet innebär det att de får 25 000 
kronor per termin, totalt 50 000 kronor. Elitidrottstipendierna grundar sig i 
Riksidrottsförbundet [RF] elitidrottstöd till specialidrottsförbunden [SF] (Svenskidrott, 2015b).  

Trots att det finns ekonomiska möjligheter genom sponsorer, stipendium, lön från föreningar, 
klubbar och förbund är det fortsatt svårt för många elitidrottare att finansiera sina 
elitsatsningar. För många elitaktiva krävs det att de har ett jobb vid sidan av för att möjligöra en 
vidare satsning (Norberg 2012).  

Möjligheten att kunna kombinera studier med elitidrott enligt ovanstående fakta möjliggör för 
många elitaktiva att de kan fortsätta satsa på sin idrott men också börja studera. Det ses som en 
nödvändighet att skapa goda förutsättningar för att Sverige ska kunna konkurrera på de 
internationella idrottsarenorna.  

Idrottshögskolan  
På 1970-talet startade den första idrottsrelaterade utbildningen på Umeå universitet. Idag finns 
det fem stycken idrottsrelaterade program på grundutbildningsnivå samt 16 stycken fristående 
kurser inom ämnesområdet idrott . Umeå fick sina första professurer inom idrottsområdet 
1989, Ronny Lorentzon professor i idrottsmedicin och Martin Johansson professor i 
idrottspedagogik. Utveckling har fortsatt framåt och idag bedriver närmare 50 stycken forskare 
idrottsforskning på Umeå universitet under de olika fakulteterna. Idrottshögskolan som 
organisation bildades 2000/2001, men Umeå universitet har bedrivit verksamhet för att 
kombinera studier och elitidrott sen början av 1980-talet i olika former (Idrottshögskolan, 
2015c). 
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År 2006 tog verksamheten en ny riktning och utvecklades till Umeå centrum för 
idrottsvetenskap (UCIV). År  2013 utvecklades verksamheten ytterligare och 
universitetsledningen valde att göra en större idrottssatsning benämnt ”Riktad satsning idrott” 
och  valde även att ta tillbaks det gamla namnet Idrottshögskolan vid Umeå universitet (Umeå 
school of Sport Sciences) (Idrottshögskolan, 2015c).  

Inom idrottshögskolans verksamhet finns det fyra stycken olika kompetens- och 
utvecklingscentrum, Elitskidcentrum [ESC], Fridrottens prestationscentrum [FPC], 
Orienteringens prestationscentrum [OUC], och Innebandyns kompetenscentrum [IKC], 
(Idrottshögskolan, 2015a).  

Av dessa fyra kompetenscentrum bedriver Elitskidcentrum [ESC], Fridrottens 
prestationscentrum [FPC] och Orienteringens prestationscentrum [OUC] träningsverksamhet. 
Träningsgrupperna består av ett antal elitidrottare som blir utvalda att vara med i gruppen av 
sitt respektive Specialidrottsförbund, Skidförbundet, Friidrottsförbundet och 
Orienteringsförbundet. Beslutent om vilka som får vara med bygger i stor utsträckning på de 
resultat idrottarna har gjort inom sin respektive idrotter.  

För de studenterna som är kopplade till idrottshögskolans tre kompetenscentrumen erbjuds en 
hållbar elitiidrottsutveckling. En hållbar elitiidrottsutveckling är ett samlingsnamnet för den 
support elitidrottstudenterna erbjuds. Varje kompetencentrum har en anställd tränare som 
hjälper till med träningsupplägg och stöttning i elitsatsningen. Kopplat till alla 
kompetenscentrum finns det också en fystränare som är anställd på 50 procent. Utöver det 
erbjuds studenterna ett idrottsmedicinskt support med läkar- och sjukgymnaststöd. 
Studenterna erbjuds också möjligheten att få göra tester i idrottsmedicinska idrottslabbet, 
tillgång till en dietist, idrottspsykolog, subventionerade IKSU-kort samt tillgång till flera av 
kommunens lokaler. Vid behov finns det även en minibuss som studenterna kan transportera 
sig till träningar med Eriksson (Personlig kommunikation, 2 juni 2015).  

Idrottshögskolan har  samverkansavtal med nio stycken elitidrottsföreningar i Umeå. 
Samverkansavtalen handlar framförallt om att tillsammans arbeta för att vara ett gemensamt 
gott stöd för de elitaktiva i samverkanföreningar som också studerar vid Umeå universitet. 
Målet är att se till att de studenter som kombinerar elitidrott och studier ska klara det så bra 
som möjligt. Idrottshögskolan har också påbörjat en dialog med dessa föreningar om att utöka 
samarbeten till att även involvera idrottsutbildning och idrottsforskning. I och med att Umeå 
Universitet blir ett Riksidrottsuniversitet vill man även få ett utvecklat samarbete med 
elitidrottsföreningarna för att stärka elitidrottsmiljön Umeå. Eriksson (Personlig 
kommunikation, 2 juni 2015).  

Idrottshögskolan i Umeås huvuduppdrag är att:  

Samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och 
innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolans verksamhet vilar 
på tre delar, Utbildningar med relevans inom idrottsområdet, Idrottsrelaterad 
forskning samt kombination elitidrott och studier (Dnr: 102-392-07). 

Idag finns det ca 50 stycken lärare och 8oo idrottstudenter knutna till idrottshögskolan. Av 
dessa studenter är  ca 240 elitidrottare och har ett så kallat elitidrottsavtal. Elitidrottsavtalet 
innebär att oavsett vilken utbildning studenten går ska de kunna få hjälp med anpassad 
studiegång för att det ska vara möjligt att bedriva en elitidrottskarriär vid sidan av. Under de 
olika utvecklings- och kompetencentrumen som nämnts ovan finns det totalt 46 stycken 
elitidrottstudenter knutna. De personer som får möjlighet att vara med i de olika 
träningsgrupperna väljs ut av de specifika specialidrottsförbunden.  

Viktigt att beakta är att de akademiska kraven som finns på elitidrottstudenterna är precis 
samma som övriga studenterna har som studerar på Umeå universitet. Det som skiljer 
elitidrottstudenten från den övriga studenten är att han/hon får hjälp med att kunna kombinera 
elitidrottskarriären med studierna. Det Umeå universitet (idrottshögskolan) idag kan bidra med 
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är fördröjd studietakt, tentamen på annan ort eller tidpunkt, individuella examinationstillfällen 
vid obligatoriska moment, påverkan på tidpunkt av examination, hjälp med 
föreläsningsmaterial, gruppindelning/schemaläggning och slutligen står elitidrottstudenterna i 
en förtursgrupp till praktikplatser på önskad ort. Det är dock viktigt att poängtera att inga 
elitidrottare får förtur att börja studera. De söker sina utbildningar enligt samma regler som 
övriga studenter. (Policy idrottshögskolan 102-329-07).  

Idrottsstaden Umeå  
För att ge en förståelse för vilka möjligheter det finns för goda idrottsmiljöer i Umeå ges nedan 
en övergripande beskrivning av idrottstaden Umeå.  

I Umeå finns både bredden och eliten. Idrotten är ofta i fokus, och sätter kanske också Umeå på 
kartan. Idrottsanläggningarna håller hög standard och är lätta att nå och avstånden är korta. 
Bland annat finns idrottsklubben studenterna [IKSU] Sport, norra Europas största 
träningsanläggning.  Utöver IKSU finns det ytterligae två stycken anläggningar, Gammlia 
idrottscentrum och Nolia (Umeå kommun, 2010).  

I Umeå finns det ungefär 300 idrottsföreningar, vilket gör Umeå till den kommun med flest 
antal idrottsföreningar i sin storlek i Sverige. I Umeå finns det en tradition att satsa extra på 
barn-och ungdomsidrott med motiveringen att man vill skapa en god hälsa och en aktiv livstil, 
men också för att bygga upp en bred grund av idrottare för att långsiktigt kunna bedriva bra 
elitverksamhet (Umeå kommun, 2010).  

Umeå är en evenemangstad och har under åren ansvarat för flera stora idrottsevenemang i 
världsklass. Det är allt ifrån värdscupstävlingar i skidor, UEFA Womens Cup, SM-arrangemang 
och mycket mer.  

Unikt är också möligheterna att studera och idrotta samtidigt. Umeå erbjuder både 
kombinationen studier och idrott på gymnasienivå och universitetsnivå. Det finns flera hundra 
studenter i Umeå som studerar någon idrottsinriktining eller kombinerar studier och elitidrott.  

Syfte  
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om hur riksidrottsuniversitet och 
föreningar kan samarbeta för att öka förutsättningarna för goda elitidrottsmiljöer. Fokus för 
studien är att analysera möjligheter och svårigheter av ett samarbete mellan föreningarna och 
idrottshögskolan i Umeå, som är ett av tre riksidrottsuniversitet i Sverige.  

• Vad anser idrottsföreningarna och idrottshögskolan i Umeå kännetecknar en god 
elitidrottsmiljö?  

• Hur ser elitverksamheten ut idag och vad innebär den för elitidrottsmiljön?  

• Skulle ett ökat samarbete mellan föreningarna och riksidrottsuniversitetet i Sverige 
kunna bidra till en mer gynnsam elititidrottsmiljö och i så fall på vilket sätt? 

• Vad anser föreningarna och idrottshögskolan i Umeå krävs för att ett samarbete för 
goda elitidrottsmiljöer skall kunna genomföras?  
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Tidigare forskning  
I texten nedan kommer tidigare forskning kring dubbla karriärer och idrottsmiljöer att 
beskrivas. Utgångspunkten ligger i att skapa sig en förståelse i vad tidigare forskning tar upp 
kring faktorer som skapar goda miljöer för elitidrottare att verka i på universitets nivå.  Samt 
skapa en bild över vad tidigare forskare har skrivit om kring kombinationenen av idrott och 
akademisk studier eftersom det är miljön för elitidrottare vid ett Riksidrottsuniversitet som är 
fokuset i studien.  

Idrottsmiljöer  
Goda idrottsmiljöer öppnar upp för att idrottare ska trivas, känna glädje och  utvecklas. Finns 
det goda idrottsmiljöer och bra förutsättningarna väljer flera idrottare att fortsätta längre med 
idrotten istället för att sluta och gå vidare med andra intressen(Norberg 2012). I miljöer som har 
goda nätverk och ett socialt stöd är möjligheterna för elitidrottare att  utvecklas stora. 
Förutsättningarna för att elitidrottarna ska stärka självförtroendet och sin identitet är också 
betydligt större när det finns ett socialt stöd och tryggt nätverk. (Bengtsson och Fallby 2011). En 
miljö där elitidrottande studenter känner sig trygga med sin identitet och känner att de har ett 
bra självförtroende i det de håller på med måste ses som ett steg till en god elitidrottsmiljö. 
Vidare handlar det om att skaffa sig kunskap om hur man går tillväga för att skapa nätverk och 
socialt stöd till de studenter som väljer att kombinera studier med elitidrott.  

Bengtsson och Fallby (2011) skriver att man utvecklar sin identitet i goda miljöer. Författaren 
Aquilina (2013) fortsätter på samma spår och menar på att det inom dubbla karriärer också 
finns risker kring individernas identitetsutveckling. Hon menar att det finns en risk för fördröjd 
identitetsutveckling vid kombinationen studier och elitidrott. Det grundas i att studierna och 
idrotten tar upp så mycket tid att det sociala livet hamnar på sidan om, vilket kan ha en negativ 
effekt både för den idrottsliga och akademiska utvecklingen. För att det ska finnas tid över till 
både idrott, studier och ett socialt liv vid sidan av detta är det viktigt att det finns hjälp att få så 
individen kan styra upp sin tillvaro. Aquilina (2013) menar på att ledarskapet, lagarbetet och 
kariärsplaneringen är en viktig del i att hjälpa personer som kombinerar studier med elitidrott.  

Långsiktigt kan kombinationen elitidrott och studier däremot ha en positiv effekt på 
identitetsutvecklingen hos de individer som kombinerar studier och elitidrott (Stambulova, 
Alfermann, Statler och Coté, 2009). Norberg (2012) skriver att av alla som håller på med 
elitidrott är det endast en liten del som ovan nämnt ekonomiskt kan överleva på sitt idrottande. 
De flesta idrottarna måste ha en ekonomisk inkomst vid sidan av idrotten. Sanningen inom 
internationell idrott är att det inte är lätt att bedriva en elitsatsning av ekonomiska skäl menar 
Norberg. Han diskuterar vidare att möjligheten att kunna kombinera studier och elitidrott är 
ovärderlig dels under studierna men också för att kunna förbereda sig på ett liv efter idrotten. 
Stambulova, Stephan & Jäphag (2007) skriver att negativa ekonomiska förutsättningar under 
karriären kan leda till psykologiska problem i slutet av karriären. Författarna menar vidare på 
att möjligheten att kombinera studier och elitidrott ses som en viktig del i elitidrottsystemet.  

Stabulova, Alfermann, Statler och Coté (2009) menar på att det finns risk att de personer som 
enbart håller på med elitidrott kan drabbas av en identitetskris vid skada eller när karriären tar 
slut. Detta i och med att så stor del av livet och identiteten handlar om idrotten. Kombinationen 
studier och elitidrott som författarna säger förbereder personer för ett liv efter idrotten. 
Långsiktigt kan därför kombinationen studier och elitidrott ha en positiv effekt. Dock är det 
viktigt att det finns en balans mellan studier, elitidrott och det sociala livet under studierna som 
Aquilina (2013) skriver. Det handlar både om att ha ett långsiktigt och kortsiktigt tänk kring 
personerna som kombinerar studier och elitidrott. Detta för att det ska vara trygga i sin egen 
identitet.  
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Bengtsson och Fallby (2011) skriver att miljöer där människor trivs och mår bra resulterar i 
goda resultat. De personer som finns runt omkring idrottaren, tränare, utövare och andra 
omgivande personer har också en viktig påverkan i att skapa goda idrottsmiljöer.  

Liksom Bengtsson och Fallby (2011) är Aquilina (2009) inne på samma spår vad gäller den 
betydelse de individer som är närmast elitidrottarna har. De menar att det är tviktigt att det 
finns resurser och personer i den omgivande miljön som finns till och stöttar, både inom 
idrotten och kring studierna. Även om det finns resurser och möjligheter räcker det dock inte 
om individer själva inte har motivationen och  viljan att kombinera två karriärer samtidigt. 
Vidare menar Aquilina (2009), finns inte viljan hos personerna är det svårt att sätta in resurser 
och för personer i omgivningen att hjälpa till. I det viktigaste stödjande nätverket finns 
föräldrar, partner, tränare, vänner, lärare och de individer som finns runt individen i 
kombinationen studier och elitidrott.   

Även författarnen Wylleman (2000) skriver om vikten av mänskliga relationer vid dubbla 
karriärer. Han menar på att för individen är de sociala relationerna viktiga både inom och 
utanför idrotten. Vissa sociala relationer är viktigare än andra, det mest avgörande sociala 
relationerna är familjen och tränaren. De vänner man har runt sig har också en viktig del, men 
inte i lika stor utsträckning som familjen och tränaren. 

I den tidigare forskningen framgår det tydligt från flera olika håll att identiteten är en viktig del. 
Det är därför viktigt att det inom dubbla karriärer finns möjligheter och förutsättningar för att 
kunna utvecklas och känna sig trygg. Det måste finnas förutsättningar till goda elitidrottsmiljöer 
Bengtsson och Fallby (2011).  

Omgivande faktorer 
Bengtsson och Fallby (2011) menar att för att individen ska bli bäst och lyckas inom sin idrott 
måste han/hon uppnå motivation, självförtroende, koncentration, målsättning, planering, 
copingstrategier, påverkan på idrottsmiljön och glädje. Coping betyder:  

Coping är ett engelsk låneord och begreppet beskriver idrottarens förmåga att 
hantera egna eller omgivande krav eller konflikter (Bengtsson och Fallby, 2011. 
S28,48).  

Som nämnts tidigare finns risken att det är idrotten och studierna som hamnar i allt för stort 
fokus. Det sociala livet som finns utanför idrotten faller bort eftersom skolan och idrotten tar 
upp för mycket tid. Aquilina (2013) menar på att det är viktigt att se hela människan och alla 
dess behov. Vad det finns för behov kan variera väldigt mycket från individ till individ. Hur går 
det att skapa en god elitidrottsmiljö där individen blir ett och alla delar faller på plats, det 
sociala livet, idrotten och skolan.  

Det är viktigt att det går att kombinera idrotten, studierna och det sociala livet från början till 
slut (Aquilina, 2013). Det är viktigt att beakta att elitidrottarens liv består utav mer än bara 
idrott. Författarna Larsen, Alfermann, Henriksen och Christensen (2013) skriver om 
förutsättningarna för elitidrottarna ur ett holistiskt synsätt. Vilket mer inriktar sig på 
idrottsmiljöns helhet. Vad finns det för viktiga komponenter kring elitidrottaren. Ur ett 
helhetsperspektiv är det viktigt att se hur idrottsmiljön kring idrottaren påverkar 
idrottsprestationen. Exempel på komponenter som finns i idrottsmiljön skriver författarna är, 
chefer, spelare (utövare), olika organisationer, tränare, assistenter för att nämna några. Det är 
komponenterna som bildar helheten i det som tillsammans bildar miljön kring elitidrottaren 
(Larsen, Alfermann, Henriksen & Christensen, 2013).  

Henriksen, Stambulova och Roessler (2010) genomförde en studie där de analyserade 
idrottstalang och utvecklingsmiljöer. Studien genomfördes med hjälp av djupintervjuer med 
administrörer, tränare och idrottare samt observationer av träningar, tävlingar och möten. 
Liksom tidigare nämnt använde sig författarna av ett Holistikst synsätt i studien. I studien 
framkommer föreningen som en viktig del för skapandet av en god idrottsmiljö. För att skapa 
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förutsättningar där idrottare och tränare kan utvecklas och må bra måtse föreningen, 
organisationen vara som en familj där alla bidrar och jobbar som en grupp. I studiens resultat 
beskrivs föreningsverksamheten som ett träd. Det finns en mängd grenar åt olika håll som 
öppnar upp för olika möjligheter, men rötterna är sammanflättade i jorden som håller ihop 
verksamheten för att skapa en stark grud och trygghet. Utifrån ett holistiskt synsätt handlar det 
om att man ser en helhet i och med att skapa en mängd olika möjligheter och knyter samman 
grunden.   

Samarbete 
Utifrån studiens syfte att öka kunskapen om hur riksidrottsuniversitet och föreningar kan 
samarbeta för att öka förutsättningarna för goda elitidrottsmiljöer är det intressant att skapa sig 
en helhetsbild över den övergripande organisationens utveckling och betydelse. Den 
övergripande organisationen skulle kunna vara idrotshögskolan/Umeå universitet, föreningarna 
och kommunen. Författarna Larsen, Alfermann, Henriksen och Christensen (2013) menar på att 
det i de stora hela gäller att vara lyhörd och analysera inte bara den enskilda individens 
utveckling utan också den övergripande organisationens utveckling  och inställning till en 
utvecklande miljö. Vilket då styrker relevansen i att förstå vikten av helheten av 
elitidrottsmiljöns olika delar. Eriksson (2006) fortsätter på samma spår kring vikten av helheten 
som Larsen, Alfermann, Henriksen och Christensen (2013). Elitidrotten är en stor del av 
individens identitet men under det finns det också något mer djupt rotat. Liksom det Bengtsson 
och Fallby (2011) är inne på tidigare kring vissa saker individen måste uppnå för att lyckas inom 
sin idrott pratar Eriksson (2006) om livets pusselbitar. Det är många pusselbitar som varje dag 
ska läggas för att klara vardagen och långsiktigt nå framgång.  

Även Gledhill och Harwood (2015) skriver om helheten. De menar på att det är flera olika 
aktörer som spelar in i helheten och tillsammans skapar en utvecklande miljö. Vilket leder till en 
större chans att lyckas inom den dubbla karriären (studier och elitidrott). De sociala aktörerna 
som nämns är, utövarna (spelarna), träningskamrater (lagkamrater), vänner, lärare, föräldrar 
och syskon.   

Liksom Norberg (2012) skriver Eriksson (2006) om kombinationen studier och elitidrott som en 
förutsättning för många att kunna bedriva en elitidrottskarriär ekonomiskt. Med ekonomiska 
försutsättningar menas, som nämnts tidigare, möjligheten till att få studiemedel och stipendier.  

Eriksson (2006) skriver att det är viktigt att få det att fungera på det social planet för det ska 
finnas förutsättningar till att gå vidare och jobba med den idrottsliga delen. Hitta den där 
balansen som nämns i större delen av forskningen kring dubbla karriärer. Men också att få 
möjligher till bra träningsmöjligheter och bra tränare. Skapa möjligheter där flera individer med 
samma motivation och höga målsättning kan träna tillsammans. Vilket inte enbart behöver vara 
individer inom samma idrott. Eriksson menar vidare att man måste skapa fler möjligheter där 
idrottare kan befinna sig i en professionell miljö samt att det ska finnas höga krav på miljön så 
elitidrottarna i den ska ges förutsättning till att nå världseliten om viljan finns. Utifrån 
elitidrottarnas perspektiv handlar det avslutningsvis om att få bekräftelse och nå framgång.  

För att få spetskompetens och kunna hjälpa elitidrottarna att nå uppsatta mål krävs samarbete 
och öppenhet från tränare och ledare, men också från utövarna. Det handlar om att tillsammans 
bidra med kunskap för att i slutet nå en spetskompetens (Henriksen, Stambulova och Roessler, 
2010).  

Erfarenhet  
Kombinationen elitidrott och studier kräver hög kompetens både inom akademin och idrotten. 
Det finns många fördelar med att kunna kombinera kompetensen inom idrotten och studierna 
för att uppnå ett bra resultat. Den kunskap och erfarenhet som individerna får genom idrotten 
kan vara till hjälp i studierna och senare i arbetslivet. Exempel på komponenter som individerna 
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får genom idrotten är förmågan att kunna planera, organisanisera, sätta upp målsättningar, 
samarbeta, priorera , ta beslut och engagera sig i de som de påbörjar (Aquilina, 2009).  

Aquilina (2009) skriver att man från europiska unionen ser det som viktigt att det finns 
möjlighet att kunna kombinera studier med elitidrott. Att kunna kombinera studier med 
elitiidrott möjliggör för individerna att förbereda sitt liv efter att idottskarriären är slut.  Från 
europeiska unionens sida uppmuntrar man också till att idrottsanläggningar och strukturer i 
samhället ska upprättas så det bidrar till en bättre miljö för utövarna.  

I RF:s rapport om framtida behov av idrottsanläggningar/idrottsmiljöer (2013) framkommer 
det att Sveriges kommuner uppmuntras att aktivt arbeta för att skapa idrottsmiljöer med bra 
anläggningar och miljöer för att kunna bedriva idrottsverksamhet. Detta för att det ska finnas 
god idrottsmiljöer för idrottarna runt om i sverige (Riksidrottsförbundet (2013).  

Bengtsson & Fallby (2011) menar att det är viktigt att det finns möjligheter att kunna kombinera 
studier och elitidrott både på grundskolenivå, gymnasienivå och högskole-/universitetsnivå. Det 
måste finnas en röd tråd genom utbildnings- och elitidrottsystemet så de individer som vill 
kombinera båda delarna kan göra det hela vägen.  

Riksdrottsförbundet [RF] fick uppdrag av regeringen att synligöra det svenska elitidrottsystemet 
samt analysera dess effekter, Fahlén och Sjöblom var två av forskarna som sen fick uppdraget 
vidare av RF. Utifrån ett holistiskt synsätt tittade man på åtta olika idrotter hur de förhöll sig till 
begreppet elitidrott. I resultatet framkom det utifrån ett objektivkt perspektiv att föreningarna 
gemensamt tycker att en god elitidrottsmiljö handlar om konkurrens, noggrannhet, tydlighet, 
långsiktighet, lyhördhet, trygghet, målmedvetenhet, uppfiningsrikedom och samverkan (Fahlén 
& Sjöblom , 2012). I Fahlén och Sjöbloms (2012) studie genomförs intervjuer med personer 
inom åtta stycken specialidrottsförbund. I studien framkommer det att det är strukturen och 
stommen i verksamheten som är det viktigaste. Finns det en miljö där idrottare tillsammans kan 
umgås och ha roligt resulterar det i slutändan till goda resultat. För att det ska vara möjligt att 
bygga upp en god idrottsmiljö skriver författarna om vikten av att alla i idrottsmiljön ska veta 
sin roll eller uppdrag. Det är viktigt att det finns fungerande miljöer där elitidrottarna ges 
möjlighet till att satsa på elitidrott samtidigt som hon/han bedriver studier. Viktigt för att det 
ska vara en god elitidrottsmiljö menar man på i studien är också familjen, vännerna och 
tränarna. En god elitidrottsmiljö handlar om att få allting att fungera, träning, studier/jobb, 
inkomster, boende och allt annat som krävs för att vardagen ska fungera (Fahlén & Sjöblom, 
2012).  

Helhetssynen på människan är grunden i denna svenska modell för elitidrottsatsning. De mest 
talangfulla idrottsungdomarna ska inspireras och ges förutsättningarna att göra den 
totalsatsningen som erfodras för att nå internationell nivå (Idrotten vill, 2009).  

År 2012 tog europeiska unionen fram en rekommenderad politisk återgärd för stöd till dubbla 
karriärer inom högpresterande idrott. Målet med dokumentet var att det inte skulle finnas 
någon som skulle behöva välja mellan studierna och elitidrottskarriären. I rapporten menar 
man att en väg till att kunna utveckla och hjälpa till inom dubbla karriärer är hjälp med 
vägledning. Det dokument som tas fram ska ska sträva efter att medvetenhetsgöra regeringar, 
idrott, styrande organ, utbildningsinstitut och arbetsgivare att skapa en miljö där parallella 
kariärrer kan verka. Det ska finnas en fungerande finansiell ram och en strategi för att det ska 
vara möjligt att kombinera studier och elitidrott (EU Guidelines, 2012).  

Sammanfattningsvis lyfts det fram kring vikten av att kunna kombinera studier med elitidrott. 
Skapa en grundläggande dokument att utgå ifrån som alla kan använda sig av som någon typ av 
grund mall så att alla individer som vill ska kunna kombinera studier med elitidrott (EU 
Guidelines, 2012).  
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Sammanfattning och reflektion  
Forskningen visar framförallt på att det är viktigt att titta på organisationen utifrån ett holistiskt 
synsätt. Se till att det finns ett socialt stöd och ett bra nätverk runt elitidrottarna för att skapa en 
trygg och utvecklande miljö. Se hela individen och inte bara studenten eller elitidrottaren.  
Skapa möjligheter till bra ledarskap och lagarbete bland de personer som finns runt 
elitidrottarna. Se till att det finns en miljö där elitidrottarna känner sig trygga, upplever glädje 
och utvecklas. Avslutningsvis på olika sätt jobba för att skapa bra förutsättningar för de aktiva. 
De delar som framkommer som viktiga i den tidigare forskningen kommer också ligga i grund 
till studien. Utifrån delarna som ansågs viktiga i den teoretiska utgångspunkten utformades en 
intervjuguide som ligger till grund för intervjuernas innehåll och där med studiens innehåll. Till 
stor del handlar intervjuerna om hur det går att hitta en balans och en helhet i tillvaron samt 
hur det går att jobba kring identitetsutveckling. Alla människor kan planera en dag och få det att 
fungera, när det kommer till att få alla dagar att fungera och samtidigt kunna kombinera studier 
med elitidrott är en god elitidrottsmiljö en viktig del. Intervjuerna fokuserade därför på att 
förstå vad föreningarna och idrottshögskolan anser vara en god elitidrottsmiljö, hur deras 
elitverksamhet ser ut idag, hur de tänker kring om ett ökat samarbete mellan föreningar och 
idrottshögskolan skulle kunna bidra till en mer gynnsam elitidrottsmiljö och vad som i sådant 
fall krävs för ett sådant samarbete. 
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Metod  
Datainsamlingsmetod 
Intervju valdes som datainsamlingsmetod. Anledningen till att intervju ansågs som den bästa 
metoden var för att nå en djupare kunskap från respondenterna. I en intervju finns möjligheten 
att kunna ställa följdfrågor och djupare gå in på vad respondenten säger. För att få en mer 
djupgående förståelse över hur det är möjligt att skapa goda elitidrottsmiljöer och 
kommunikationer ansågs därför intervju som bästa datainsamlingsmetoden.  

Studien har genomförts utifrån den kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativ forskning handlar 
i stor utsträckning om att uppfatta egenskaper och innehåll som inte är mätbart, känslor, tankar 
och egenskaper. Det handlar om att tolka innehållet (Gratton & Jones, 2015). Den kvalitativa 
metoden är subjektiv, vilket innebär att fokus ligger på att tolka individens sanning.  
Framträdande inom den kvalitativa forskningen är, innebörden, kontexten och processen. 
Innebörden handlar om att skapa sig en uppfattning av hur individen uppfattar, tolkar och 
strukturerar sin egen verklighet kopplat till livserfarenhet. Kontexten handlar om att man 
skapar sig en förståelse för individens vardags situation. Processen är det som sker i den 
kvalitativa forskningsmetoden, det är processen som blir slutprodukten (Backman, 2011).  

Kvale och Brinkman (2012) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden handlar om ord och 
inte siffror. Genom orden framkommer individens framållade värld.  

Det finns olika typer av intervjuer, mer specifikt fem stycken I denna studie faller intervjuerna 
under kattegorin semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju finns det en 
intervjuguid med en uppsättning av frågor. Speciellt i en semistrukturerad intervju är att det är 
tillåtet att vara flexibel med frågorna. Det handlar om att vara följsam och noggrant analyser det 
represondenten säger och anpassa uppsättningen av frågor som finns till det som framkommer i 
intervjun. Det går att förändra och lägga till frågor i den uppsättning av frågor som från början 
finns (Jones, 2015).  

Fördelar med en semistrukturerad intervju är att samtalet blir relativt fritt och man kan lätt 
följa det represondenten säger i samtalet. Nackdelen är att att det finns en risk att intervjun 
faller utanför ramen om vad som är relevant kopplat till studiens syfte.  

Urval  
Efter analys av tidigare forskning och en dialog med representanter från idrottshögskolan 
ansågs relevansen i att intervjua föreningsrepresentanter. Föreningarnas uppfattningar har inte 
tidigare varit i fokus utan i tidigare studier har fokus ofta varit på elitidrottarnas egna 
uppfattningar. Westermark och Larsson (2013) Skrev en kandidatuppsats kring dubbla 
karriärer koplat till idrottshögskolan. Deras kopling kring ämnet var kring utövarna. Det ansåg 
därför intressant att analysera dubbla karriärer utåfrån en annan synvinkel. Liksom den tidigare 
forskningen också se det från ett helhetsperspektiv där man tittar på hela organisationen kring 
utövarna. I och med att Umeå universitet från och med hösten 2015 är ett av Sveriges tre nya 
riksidrottsuniveritet med målsättningen att jobba för att skapa goda samverkande 
elitidrottsmiljöer, ansåg representanter från idrottshögskolan och föreningsrepresentanter 
intressanta och intervjua. Detta för att få en ny vinkel kring ämnet samnt skapa en förståelse för 
viktiga faktorer i skapandet av en samverkande miljö för goda elitförutsättningar. För att öka 
kunskapen kring ämnet så valdes fem styken respondenter ut från idrottsgöreningarna i Umeå 
och en person från idrottshögskolan.   

Respondenterna från idrottsföreningarna hade koppling till idrottshögskolans olika  
kompetenscentrum, Elitskidcentrum [ESC], Friidrottens prestationscentrum [FPC] , 
Orienteringens utvecklingscentrum [OUC].  
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För att få en uppfattning från båda parter, idrottshögskolan och föreningarna intervjuades en 
representant från ett av idrottshögskolans kompetenscentrum. Valet av person skedde i samråd 
med ansvarig representat på idrottshögskolan. Det finns inte någon likande studie gjord tidigare 
det är därför intressant att få information om vad det olika parterna anser krävs för att det ska 
finnas en god elitidrottsmiljö i städer med riksidrottsuniversitet.  

Valet av vilka föreningsrepresentaner som skulle delta i studiern skedde i samråd med 
föreningarnas ordförande. Syftet var att föreningen skulle välja ut den individen som ansågs 
mest lämpad till att kunna svara på frågorna.  

Procedur  

Intervjuguide och intervjuer  
Som grund för att kunna genomföra de semistruktuerade intervjuerna konstruerades en 
intervjuguide. För att säkerställa att informationen som söktes i intervjuerna skulle komma med 
utgick intervjuguiden från frågeställningarna samt även från vad som i tidigare forskning visat 
sig vara av betydelse för goda idrottsmiljöer. 

För att få en bra struktur i intervjuguiden är det fördelaktigt att använda sig av olika teman. De 
teman som väljs ut ska syfta till att kunna besvara studiens frågeställningar. Under varje tema 
skrivs frågor som anses relevanta för att kunna fylla ut de olika temanas syfte. Avslutningsvis 
handlar det om att strukturera temana och frågorna i en kronologisk ordningsföljd som ger 
intervjuguiden en röd tråd (Jones, 2015). Temana som användes var god idrottsmiljö, 
elitverksamheten idag och samarbete.  

Kontaktuppgifterna hittades delvis på föreningarnas hemsida men också med hjälp av 
idrottshögskolan. I vissa fall uppgav personen som kontaktades en annan individ som var mer 
lämpad till att besvara frågorna. Intervjupersonerna från föreningarna kontaktades via telefon 
eller mail. Vid kontakt ställdes frågan om intresse fanns att delta i studien samt vad studiens 
syfte var. Individen informerade om att informationen som framkommer under intervjuerna 
enabart skulle användas för att besvara studiens syfte. Det tydligjordes också att deltagandet var 
helt frivilligt och intervjun skedde under konfidentialitet 

Kontakten med respondenterna på idrottshögskolan skedde genom personlig kommunikation. 
Liksom de föreningsaktiva informerades individen om studiens syfte och och att den 
information som samlades in enbart skulle användas till att besvara syftets frågeställningar. 
Även information om att studien var frivillig och skedde under konfidialitet.  

Av de som kontaktades var det enbart en person som inte återkopplade med tid för att göra 
intervjun. De återstående 5 personerna återkopplade antingen direkt eller återkom med tid för 
intervju inom de närmaste dagarna.  

Alla personer som kontaktades erbjöds att välja plats för intervjun för att underlätta för dem. 
Alla informerades om att det fanns möjlighet att komma till IKSU och genomföra intervjun där 
det fanns bra möjligheter att sitta ostört.  

Två intervjuer genomfördes på Idrottsklubben studenterna i Umeå [IKSU] där idrottshögskolan 
bedriver sin verksamhet. Där gavs möjligheten att genomföra intervjuerna avlägset i en lugn 
miljö. Kvale och Brinkmann (2012) menar på att det är viktigt att genomför intervjuerna i en 
miljö där responenten känner sig trygg.  

Två av respondenterna tycket det var lättare att genomföra intervjuerna per telfonen, vilket 
också skedde. Den sista personen hade ont om tid och tyckte det var lättast att genomföra 
intervjun på ett Café i stan. Vilket kopplat till miljön kanske inte är det optimala med tanke på 
de störande moment som finns i en offentlig miljö. Vid avslutad intervju ansåg miljön ändå inte 
påverkat intervjun i någon större utsträckning 
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Intervjuguiden inledes med kort beskrivning och syfte av studien till respententen, samt vilka 
riktlinjer som gäller vid intervjuen (Jones, 2015). Utifrån genomgången av syftet etiska riktlinjer 
påbörjas intervjun med några korta bakgrundsfrågor för att lära känna individen och skapa en 
trygg miljö. Frågorna som ställs i intervjun bygger på det som framkommer i tidigare forskning 
kopplat till frågeställningarna som är uppbygda som teman i intervjuguiden. För att göra 
individen bekväm att besvara frågorna började varje tema med en relativt öppen fråga så 
individen kunde komma in i ämnet innan mer specifika frågor ställdes.  

Alla intervjuer som genomfördes spelades inför för att senare kunna  tolkas och analyseras. 
Ljudinspelningarna speladesin på datorn och transkiberades efter intervjun. Detta för att ännu 
tydligare kunna tolka det som framkommit under intervjuerna. Transkibering handlar om att 
man avlyssnar ljudinspelningen och skriver ner det som sägs i löpande text (Kvale och 
Brinkmann, 2012). I transkiberingen selekterades skratt och medhåll bort för att få en bättre 
struktur i texten.  

Analys av data 
För att lättare kunna analysera den insamlade datan genomfördes en kodning av 
transkiberingarna. Kodning innebär att man knyter samman de nyckelorden man hittar i den 
insamlade datan för att underlätta  analysen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Efter att all data samlats in från intervjuerna och transkiberats började anaslyseringen av den 
insamlade datan. För att förenkla processen delades all intervjupersoner in olika färger och 
nummer. De  föreningsaktiva döptes till föreningsrepresentant ett till fyra. Idrottshögskolans 
representant döptes till, representant från idrottshögskolans.  

För att kunna förstå resultatets innehåll och svara på frågeställningarna delades resultatet upp i 
olika delar. När man delar in det insamlade resultatet i olika delar eller kategorier innebär det 
att man gör en meningskoncentrering. Meningskoncentrering handlar om att man 
sammanfogar kortare formuleringar som finns i det insamlande datan för att skapa kategorier 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I studien framkom kategorierna, bakgrund, god elitidrottsmiljö, 
elitverksamheten idag och samarbete. Under varje huvudkategori fanns fler stycken 
underkategori för att ännu mer tydligöra vad datan vissade. Underkategorierna var kopplade till 
huvudkategorins innebörd.  

Efter meningskoncentrering gjordes det en meningstolkning. När man gör en meningstolkning 
innebär det att man djupare tolka det som framkommer i den insamlade datan för att sen kunna 
placera ut det relevanta innehållet under de olika kategorierna som framkom under  
meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Första kategorin, bakgrundsfakta, synliggjorde respondenternas erfarehet kring studier och 
elitidrott och vad de hade för koppling till studier och idrott. Detta i syfte för att få en 
övergripande förståelse för respondenternas förhållande till ämnet. För att kunna besvara 
frågeställningen om vad som är en god elitidrottsmiljö sammanställdes respondenternas åsikt 
kring en god elitidrottsmiljö under kategorin elitidrottsmiljön. Under denna kategori gjordes 
också en analys av vad det behövdes för förutsättningar för att kunna uppnå vad respondenterna 
ansåg var en god elitidrottsmiljö.  

Under kategorin elitverksamheten idag skapades underkategorierna, träningsgrupper, 
målsättning, elitidrottsmiljön i verksamheterna och önskat läge. Detta för att så övergripande 
som möjligt skapa en bild av hur elitverksamheten ser ut i Umeå och hur det påverkar 
elitidrottsmiljön i Umeå. Kategorin besvarade syftets andra frågeställning, hur ser 
elitverksamheten ut idag och vad innebär den för elitidrottsmiljön? 

Teamat kring samarbete hade till syfte att kunna besvara studiens två återstående 
frågeställningar. Skulle ett ökat samarbete mellan föreningarna och riksidrottsuniversitetet i 
Sverige kunna bidra till en mer gynnsam elitidrottsmiljö och i så fall på vilket sätt? Och sista 
frågeställningen: Vad anser föreningarna och idrottshögskolan i Umeå krävs för att samarbete 
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för goda elitidrottsmiljöer skall kunna genomföras? Underkategorierna till samarbete var 
förbättringsområden, möjligheter till samarbete, innehåll och roller.  

Etiska principer 
Konfidentialitet handlar om att information som samlas in från enskilda individer inte ska 
kunna nå ut till läsaren, personen skall kunna vara anonym. Personerna som ställer upp på 
intervjuerna gör det därför helt anonymnt (Kvale & Brinkmann, 2012). Personen som 
intervjuades från idrottshögskolan informerades innan intervju om att intervjun skedde under 
konfidentialitet men att det fanns en risk att det skulle gå att avläsa i texten vem det var som 
utalande sig, detta i och med att det enbart finns ett fåtal personer som arbetar inom 
verksamheten och detta skulle kunna leda till att det möjligt att förstå vem denna respondet var. 
Respondenterna var införstådda i detta när det ställde på i intervjuerna.  

Utifrån ett etiskt perspektiv är det av betydelse att individen får vara anonym då det kan 
underlätta öppenheten i samtalet om personen inte behöver fundera på eventuella konsekvenser 
av att uttala sig (Kvale & Brinkmann, 2012).  Etiskt är det viktigt att genom konfidentialitet 
skydda individen från att få sin anonymitet avslöjad då det kan få negativa effekter i vissa fall 
om det framkommer att en individ har utalat sig om någonting (Kvale & Brinkmann, 2012).  

Då en intervju är en interaktion mellan två individer är det svårt att frångå att respondenten 
påverkas av personen som intervjuar. Det är viktigt att ha lärdom om att det vid intervjuer där 
man öppet berättar om personlig kunskap och erfarenhet som kan medföra etiska störning.   
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Resultat  
I denna del kommer resultatet av studien att presenteras. Studien bygger på fem stycken 
semistrukturerade intervjuer, fyra intervjuer med föreningsrepresentanter med anknytning till 
elitidrott och en intervju med en representant från idrottshögskolan i Umeå. Samtliga 
föreningsrepresentanter som har deltagit i studien har koppling till idrottshögskolans olika 
prestations- och utvecklingscentrum, Elitskidcentrum, Friidrottens prestationscentrum och 
orienteringen utvecklingscentrum.  För att tydligöra resultatet så är det uppdelat i olika delar. 
Den första delen kommer att åskådligöra vad de olika individerna har för bakgrund. Därefter 
presenteras respondenternas uppfattning utifrån tre teman, god elitidrottsmiljö, 
elitverksamheten idag och samarbete.  

Respondenterna benämns som föreningsrepresentant ett till fyra Representanten från 
idrottshögskolan kommer benämnas som representant från idrottshögskolan. Representanterna 
består utav både kvinnor och män och de är mellan 30 och 55 år.  

De fem individer som har deltagit i studien har länge varit aktiva inom idrotten både som 
föreningsaktiva och utövare. Med föreningsaktiva menas att de på något sätt är involverade i 
föreningsverksamheten. Samtliga intervjuade föreningsrepresentanter sitter med i styrelsen 
utöver att de också är involverade i föreningens elitverksamhet. Alla respondenter hade en 
eftergymnasial utbildning och de ansåg att utbildning är viktigt. Föreningsrepresentant 4 är 
ordförande och junioransvarig i sin förening. Representanten anser att det är viktigt att man 
utbildar sig samtidigt som man satsar på en elitidrottskarriär. Respondenten tycker det är det är 
jättebra att det går att kombinera studier och elitidrott i Umeå. Föreningsrepresentant 4 säger ” 
Utbildning som jag ser det är väldigt viktigt, jag har ju själv en akademisk examen.  

Idrottshögskolan representant har en akademiskt bakgrund samt själv hållit på med idrott och 
tycker det är viktigt och utvecklande att utbilda sig ”Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. 
Jag fick en mer strukturerad vardag och jag kände att jag utvecklade mig som människa väldigt 
mycket”. Idrottshögskolans representant menar att studierna är ett sätt för utövarna att ibland 
tänka på något annat än idrott. Det man lär sig genom studierna går också att ta hjälp av i 
idrotten.  

Föreningsrepresentant 1 är ordförande och träningsansvarig i sin förening. Respondenten har 
gått några idrottsrelaterade utbildningar inom sitt specialidrottsförbund. Respondenten är själv 
fortfarande aktiv utövare i föreningen och aktiv inom elitidrottsverksamheten. Utöver det har 
representanten en akademisk examen.   

Föreningsrepresentant 3 är liksom de andra föreningsrepresentanterna ordförande och tränare i 
sin föreningn. Representanten har en universitetsexamen samt flera träningsutbildningar inom 
sitt specialidrottsförbund.  

Föreningsrepresentant 3 är ordförande i sin förenigen samt liksom de andra också 
träningsansvarig. Representanten har en akademisk examen. Inom idrotten har respondenten 
gått flera olika utbildningar inom sitt specialidrottsförbund.  

God Elitidrottsmiljö  
För att vidare kunna förstå vad respondenterna  menar när de pratar om en god elitidrottsmiljö 
så presenteras här en sammanställning över vad de anser är en god elitidrottsmiljö. Resultatet 
presenteras dels genom individuella citat och genom en gemensam sammanställning.  

I en sammanställning över respondenternas tankar kring en god elitidrottsmiljö framkommer 
de att en god elitidrottsmiljö innehåller många olik delar. En av delarna är att det ska finnas 
goda möjligheter att kuna träna och tävla. För att det ska vara en god träningsmiljö 
framkommer det i intervjuerna att det måste vara anpassat till de specifika idrotterna. En typ av 
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idrottsmiljö är anläggningarna, som är en viktig del i elitidrottsmiljön. Dock är inte 
anläggningarna den mest avgörande faktorn för att kunna uppnå en god elitidrottsmiljö. En av 
det viktgaste delarna för att uppnå en god elitidrottsmiljö är människorna som verkar i den. I en 
god elitidrottsmiljö menar respondenterna att det handlar om att skapa en miljö där 
männinskor kan trivas och ha roligt tillsammans. Det handlar också om att det finns 
förutsättningar till att umgås tillsammans och ha roligt med personer med samma målsättning 
och driv till idrotten. För att kunna bedriva en elitidrottsverksamhet där människor kan verka 
tillsammans är det viktigt att det finns rätt verktyg, för att kunna bedriva verksamheten på bästa 
sätt. Rätt vertyg skulle kunna vara bra kartor för orienterare, löparbanor för friidrottare, bra 
tränare och mycket mer för att nämna några exempel.  

Respondenterna är eniga om att en god elitidrottsmiljö handlar om människorna som verkar i 
miljön. Men människorna menar respondenterna främst utövarna. Det framkommer också i alla 
fem intervjuer att det är viktigt med träningsmöjligheter, anläggningar och andra omgivande 
faktorer. Tre stycken av respondenterna pratar om den kritiska massan. Den kritiska massan 
handlar om flera personer som tillsammans kan verka och motivera varandra framåt. Det är den 
kritiska massan som är människorna som bildar en god elitidrottsmiljö.  

För att det ska vara en god elitidrottsmiljö anser respondenterna att det behövs personer i 
elitidrottarnas omgivning att konkurrera emot och som hjälper till att motivera dem framåt i 
utveckling. Det är viktigt att det finns engangemang och vilja för att nå framgång. En av 
respondenterna säger ”Asså ska jag svara väldigt enkelt tror jag det handlar om människor och 
individer tillsammans. En mänsklig miljö där du lär dig av andra är viktig” (idrottshögskolans 
representant). En annan respondet fortsätter: 

Det viktigaste egentligen oavsett idrott är att det finns en kritisk massa med tillräckligt 

många satsande individer. Sen om du är 10 gånger bättre än mig spelar ingen, för vi brinner 

för samma sak liksom. Det tror jag är det viktigaste med individuell idrott 

(Föreningsrepresentant 1).  

Kritisk massa, tillräckligt många satsande, motivera varandra, se till att det finns någon att 
konkurrera och träna med, listan är lång men allt handlar om människor i grupp som har 
samma målsättning att hålla på med elitidrott. Det handlar om att tillsammans hjälpa varandra 
att nå till toppen.  

För att kunna uppnå en god elitidrottsmiljö säger föreningsrepresentant 2  

Sen är det också naturligtvis viktigt att det finns en kompetens och engangemang bland den 

som ska jobba för att det ska vara en riktigt bra elitidrottsmiljö. Det viktigaste är alltid 

miljön och att det finns ett engangemang. Finnd det engangemang löser man ofta de flesta 

problemen. 

Det som ansågs vara viktigaste i en god elitidrottsmiljö enligt respondenterna i studien är 
människorna, förutsättningarna och engangemanget. För att kunna uppnå vad som anses är en 
god elitidrottsmiljö enligt respondenterna måste det ställas ett antal frågor kring hur arbete ser 
ut för att kunna skapa en miljö där människor kan verka, där det finns förutsättningar och 
engangemang.  

För att uppnå en god elitidrottsmiljö tycker deltagarna i studien att det främst handlar om att 
stötta utövarna på träning och tävling. Hjälpa de enskilda individerna så att alla pusselbitar 
faller på plats, ”Att erbjuda är mer att stötta tycker jag. Hjälpa dem att hålla på med det som de 
tycker är roligast” (Föreningsrepresentant 4).   

Förutsättningar 
När det kommer till förutsättningar till goda elitidrottsmiljöer som i definitionen ansågs 
viktigast av alla respondenter, handlar det om att skapa förutsättningar och se till att utövarna 
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har det som de behöver för att lyckas med sin satsning. Vilket också kan variera från person till 
person. Föreningsrepresentant tre säger så här kring förutsänningar: 

Ja det ska ju finnas förutsättningar för att träna och tävla, att det finns träningstider som 

passar, att det finns ledare som är engagerade och kunniga och som också har den 

utbildningen som krävs för den nivå man är på själv.  

Bra förustsättningar är också att det finns bra anläggningar, skidspår, friidrottshallar, bra 
orienteringsterräng, konstsnöspår och möjlighet att träna i idrottshallar under vintern.  

För att få den kritiska massan med individer som vill satsa behövs det enligt intervjupersonerna, 
duktiga utövare som vill komma till Umeå och träna här. Förhoppningen är att duktiga idrottare 
ska locka andra duktiga idrottare att komma till stan. Det handlar om att se till att det finns en 
etablerad elitverksamhet med många duktiga elitidrottare. Det framkommer också i 
intervjuerna att elitverksamheten kan ske gränsöverskridande mellan olika idrotter. Det är 
många idrotter som tränar liknande som kan gå ihop och träna tillsammans för att få en massa.  
Med en massa menar respondenterna en stor grupp av idrottare som  tränar tillsammans.  

Avslutningsvis ställdes också frågor kring vad deltagarna trodde elitidrottarna tyckte var 
viktigast och vad som behövdes för att det skulle vara en god elitidrottsmiljö. Det var väldigt 
enade svar från alla fem respondenter. Det trodde att det var viktigt att det fanns en rygg att se 
upp till, engagerade ledare som de kunde känna ha förtroende för. Att det fanns någon att träna 
med ”Det är jobbigt att vara själv liksom, man har ju formtoppar och svackor. Att hela tiden vara 
själv och möta det där tror jag inte så många klarar av i längden” (Föreningsrepsentant 1).  

Riksidrottsuniversitets betydelse   
Idrottshögskolans verksamhet är en del av Umeå universitet. Universitetet är ett väldigt 
idrottsinriktad universitet med både idrottsrelaterade program och kurser. Idrottshögskolans 
representant menar att det från universitetes håll är viktigt att många av deras studenter håller 
på med elitidrott. Framförallt ses det som viktigt att de tar medaljer på stora tävlingar som 
exemeplvis VM. Det ses som positivt för Universiteten.   

Idrottshögskolans representant menar att ”Universitetet är ganska idrottspositivt. Men det är 
fortfarande många även på universitetet som inte vet vad verksamheten handlar om. 
Föreningarna vet inte rikigt vad som finns och det måste komma från båda parter att 
informationen kommer ut”.  

Föreningsrepresentant ett säger att Umeå universitet är ovärderligt för Umeå som stad. Att det 
kommer duktiga idrottare till Umeå behöver inte bero på att det är en god elitidrottsmiljö, det 
handlar mer om att det finns en bra universitet:  

Så att nyckeln för att få hit folk är ju universitetet. Ska man prata elitidrottsmiljö i Umeå. Det 

som är nummer ett är universitetet. Numer två, tre kommer långt efter. Det är universitetet 

som är motorn. Ta bort Umeå universitet här ifrån och då har du ingenting. Det är ju liksom 

hur man drar nytta av att universitet drar hit folk? Det är så jag tror att man ska röra sig 

(Föreningsrepresentant ett).  

Förningsrepresentat tre fortsätter på samma spår kring vikten av Umeå universitet för Umeå 
stad. Att universitetet finns menar föreningsrepresentant tre är ett av själen till att den 
idrottsverksamheten som finns i Umeå fortsätter vara så stor som den är idag. Umeå 
universisitet är viktigt för idrotten i stan:  

Ja tror att det är jättebra att vår idrott fortsätter att vara stor i Umeå. Och att det också, det 

höjer statusen till Stan också, och att man kan få fler som kommer och lever i Umeå som vill 

stanna kvar sen. Så det kan ju både vara möjlighet till aktiva, men också framtida ledare 

(föreningsrepresentant tre).  

Att Umeå universitet är ett bra universitet och viktigt är det ingen oklarheter med från någon av 
de personer som har deltagit i intervjun. Föreningsrepresentant fyra säger: 
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Umeå universitet är ju ett jättebra universitet med många kurser och program så det borde 

gå att ordna en hur bra verksamhet som helst här. Sen har vi ju, idrottsmedicin och IKSU 

och hela den biten så det finns ju så mycket kunskap här om träning så det är ju, det finns ju 

alla förutsättningar på det sättet. 

Umeå universitete är viktigt både för föreningarna i Umeå men också för idrottstaden Umeå då 
universitetet lockar flera personer att flytta till Umeå och studera. Att de sedan också börjar 
hålla på med en idrott här är en bonus för elitidrottsmiljön i Umeå.  

Elitverksamheten idag  
För att få en förståelse över hur verksamheten ser ut idag kommer det här att presenteras hur 
idrottshögskolan och föreningarna bedriver sin elitverksamhet. Vad det finns för svagheter och 
styrker som gör att de är en god elitidrottsmiljö eller mindre god elitidrottsmiljö.  

Träningsgrupper 
Föreningsrepresentaterna och idrottshögskolans representan säger att det i dagsläget finns en 
elitverksamhet inom deras respektive förening och organisation. Storleken på 
träningsgrupperna ser relativt lika ut, grupperna består utav ungefär 10 till 20 stycken utövare. 
Majoriteten av respondenterna säger att många av deras utövare inte bor i Umeå utav olika 
orsaker. Två av orsakerna är studier på annan ort och att det är bosatta i utlandet. En av 
respondenterna säger att de i dagsläget inte finns någon seniorverksamhet utan fokus istället 
liggerpå juniorerna. Hur föreningarna och idrottshögskolan jobbar med sin verksamhet är 
relativ snarlik. I intervjuerna framkommer det att det till största delen handlar om att stötta och 
hjälpa till med träningsupplägg. Idrottshögskolan sticker ut i mängden i jämförelse med 
föreningsrepresentanterna eftersom de erbjuder en mer övergripande stöttning med mental 
träning, rehabilterings träning.  

Målsättning 
När det kommer till målsättning med elitiverksamheten är det en förening som sticker ut ur 
mängden i jämförelse med de andra. Det är endast en förening som har en nedskriven 
målsättning kring sin elitverksamhet. Det är föreningsrepresentant tvås förening och han säger 
så här kring deras målsättning:  

Vi i våran klubb har antagit en inriktningsmodell som säger att vi ska, vi vill utveckla dom 

som är med i (föreningens namn)  till tävlingsidrottare och att man ska utvecklas utifrån sin 

egen möjlighet och egen ambition. Så det är grunden för våran verksamhet 

(Föreningsrepresentant 2).  

De återstående föreningarna har inga nedskriva målsättningar men det finns ändå visioner om 
vad de vill uppnå. Föreningsrepresentant två menar att ”Föreningen har ingen speciell 
målsättning med verksamheten, utan det handlar om att utvecklas och bli bättre än tidigare 
säsonger”.  

Elitidrottsmiljön i verksamheterna 
Det är ingen respondet som sticker ut kring frågan om de anser att de har en god elitidrottsmiljö 
i sin verksamhet. Det finns både bra och mindre bra inslag i elitidrottsmiljön. Det är många 
delar som kan och behöver utvecklas för att elitidrottsmiljön ska kunna bli bättre. Några 
respondenter tycker att de i dagsläget har en bred verksamhet medans någon annan respondet 
tycker att de saknar bredden och inte har något att bygga sin elitverksamhet på.  

Det har varit bättre tidigare. Det har ju med den kristiska massan att göra. För säker tio år 

sen eller fem år sen, var det fler. Vi har blivit äldre men inte fyllt på så mycket underifrån. Då 

blir den kristiska massan av satsande mindre efter ett tag. Vi har ju varit på den här nivån 

15-20 år nu, och det är klart någonstans finns det ju ett tidfönster…(Föreningsrepresentant 

1).  
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Föreningsrepresentant tre tycker att det har en bra struktur och bra ekonomiska förutsättningar 
för att kunna skicka iväg sina utövare på tävlingar och bedriva bra träningsverksamhet. 
Idrottshögskolans representat tycker att det finns en god elitidrottsmiljö i deras verksamhet 
men att den kan bli mycket bättre. För att det ska bli en bättre elitidrottsmiljö så behöver flera 
duktiga elitidrottare komma till Umeå.  

Alla föreningar menar att deras verksamhet på något sätt påverkar elitidrottsmiljön i Umeå. De 
olika föreningarna menar att deras verksamhet kanske inte spelar roll för fotbollen eller 
innebandyn där finns inget samarbete deras verksamhet spelar roll för deras respektive idrott. 
Hade de inte bedrivit sin elitverksamhet hade elitidrottsmiljön för deras idrott varit sämre i 
stan. Deras respektive idrott gör därför så att det finns en god elitidrottsmiljö att utöva friidrott, 
orientering och skidor. En god elitidrottsmiljö menar respondenterna är där de finns 
förutsättningar till kunna utöva respektive idrott. Mycket av elitverksamheten och 
verksamheten överlag inom de olika föreningarna bygger på att alla ska få vara med och det ska 
vara roligt att hålla på med idrott.  

Idrotten är en viktig del av elitidrottarnas liv, men som framkommer i tidigare forskning finns 
det också mycket annat som är viktigt utanför idrotten, frågan kring om det finns några faktorer 
i och utanför idrotten som påverkar idrottarens prestation. Alla personer som deltog i studien 
ansåg att det fanns många faktorer som påverkade idrottarnas prestationer. Idrottshögskolans 
representant svarade så här ”Summan av allt, resultatet är ju summan av belastningen i livet, 
det innefattar ju allt”. Vidare menar respondenten på att det inte går att ta bort någon del 
utanför idrotten. Det behövs för att det också ska gå bra inom idrotten. Föreningsrepresentant 
två fortsätter på samma spår ”Allting flyter samman, livet och träningen. Man är kompisar med 
dem man tränar med det handlar om att hitta en helhet. Det är ju livet liksom. Man pratar om 
det som är viktigt för stunden”.  

Helheten, få pusslet att hela tiden rulla på, skola, familj, relationer och annat som finns i livet. 
Allting påverkar, och olika individer påverkas på olika sätt. Det handlar om att hitta en samvaro 
där allting fungerar. Föreningsrepresentant menar på att individerna i detta behöver bli sedda 
och känna sig behövda.  

Önskat läge  
Avslutningsvis kring elitverksamheten i Umeå idag ställdes frågan till respondenterna om de 
själva fick önska till sin verksamhet för att det skulle bli en bättre elitidrottsmiljö. Då handlade 
det om mer engagerade ledare och bra närhet till hjälp vid exempelvis skada av elitaktiva. 
Föreningsrepresentant två säger så här ” Men framförallt skulle jag önska att vi hade fler 
elitsatsande, flera såna som var intresserade av att jobba med engagemang kring elitidrottare”. 
Föreningsrepresentant två är inne på samma spår ”Kunna sy ihop bra utbildningar med bra 
stöttning, duktiga tränare som förstår sig på elitträning helt enkelt, det är ju viktigt. Att det finns 
program att sy ihop med”.  

Det handlar också om att kunna ha anläggningar/träningsmöjligheter som håller en hög 
standard att kunna bedriva elitidrottsverksamhet vid.  

Tankar kring samarbeten  
Alla föreningar har på något sätt ett samarbte med idrottshögskolan i Umeå. 
Föreningsrepresentant två säger såhär:  

Ja det finns ett samarbete i mellanåt. Vi har ett avtal  med ett av kompetencentrumen. 

Tycker inte det fungerar speciellt bra. Nä inte speciellt imponerad av det. Jag vet inte riktigt 

om jag kan säga vad det beror på heller. Vissa saker borde man kunna fixa till. Om vi säger 

så här. Vi får ut väldigt lite utav det samarbetet i klubben, vi skulle in princip kunna köra 

vårat race själva.  
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Vidare menar föreningsrepresentat två att det är jättebra att det finns ett avtal men att det inte 
ger så mycket till föreningen. Studenterna som finns syns inte till i föreningens verksamhet i 
någon större utsträckning.  

Ja vad ska jag säga. Det finns ju där. Om jag skulle vara spontant kanske att. Om jag ska få 

vara lite konstruktiv, det kanske är. Med all rätt är det fokuserat på studenterna det är ju 

dom som går där eller ska få support. Men det borde gå att göra det ännu mer relevant för 

oss klubbar. Om man säger så. Det tror jag inte bara gäller våran klubb det finns ju andra 

klubbar i stan också (Föreningsrepresentant 2).  

Föreningsrepersentant ett menar också på att det handlar om att se resurser, vad kan man  få 
och vad kan man ge varande för att uppnå en bra elitidrottsmiljö. Det får inte bara bli en liten 
klick, det ger ingenting. I dagsläget anser föreningsrepersentant ett att idrottshögskolans 
verksamhet inte spelar nog roll, det är universitetet i sig som drar hit idrottare. 

Föreningsrepesentant fyra och tre vet inte så jättemycket kring samarbetet idag men det finns 
något typ av samarbete.  De anser att verksamheten som bedrivs är bra för stan och för att ge 
elitidrottare möjlighet att stanna kvar. Föreningsrepresentant 3 säger ”Det finns inte så mycket 
samarbete mellan oss och idrottshögskolan. Samarbetet är mellan gymnasiet och 
idrottshögskolan där våra aktiva går, det verkar fungera riktigt bra”.  

Idrottshögskolans representat säger:  

Det är ju varierande. Vi har ju några samarbetsföreningar. Men det, nu är inte jag 

jätteinvolerad hur det exakt fungerar. Men det är ju egentligen med lagidrotterna som det är 

mest samarbete med. Och mest utbyte med. Och det är ju mest på studiesidan. 

Vidare menar representanten att informationen om verksamhetens kunskap och möjlighet 
kanske inte når ut. Det handlar om att det måste finnas ett intresse att markandsföra för 
föreningen.  

Förbättringsområden 
Svaren kring vad som kan förbättras skiljer sig åt lite mellan de olika intervjupersonerna. Men 
det går att se likheter i intervjuerna kring att samarbetet behöver bli bättre och det måste finnas 
en helhet.  

Men man borde nyttja, helheten på ett mycket bättre sätt. Jag har aldrig hört talas om ett 

mål till exempel som säger att vi ska ha en.. nu spekulerar jag bara. Men man skulle kunna 

ha en vision om att vi skulle kunna ha ett konditionsträningsgäng, som består av minst 30 

pers som kör stenhårt fyspass varje torsdag kväll eller något. Det tror jag vore bra för alla 

idrotter (Föreningsrepresentant 1).  

Föreningsrepresentant ett menar vidare ”Jag tycker det borde gå att göra mycket mer genom att 
sammanfatta utbudet utan att kunna säga exakt vad man skulle kunna göra”.  

Föreningsrepresentant två säger: 

Man vill ju skapa en samhörighet i den gruppen man har på universitetet och för att få den 

kanske man inte är lika intresserad av att se till att de blir en lika bra samhörighet i hela 

elitidrottsmiljön vad det gäller (idrotten) i Umeå. 

Med detta menar föreningsrepresentant två att det kanske är för mycket fokus på 
träningsgrupperna och att det blir dålig sammnakoppling med föreningarnas verksamhet. 
Föreningsrepresentant två tycker att det är för lite peppning på de gemensama aktiviterna och 
kanske inte finns tid över. Vidare menar representanten också ”Att jobba med en halvtidstjänst, 
då har man inte mycket tid över. Det är inte någon lätt ekvation. Vi får inte ut speciellt mycket 
som klubb helt enkelt.”  

Både föreningsrepresentat ett och två är inne på samhörighet och gruppdynamik. 
Föreningsrepresentant fyra är inne på samma spår ”Helt enkelt ju mer samarbete man har 
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tillsammans ju lättare är det. Det går väl på många olika sätt. Inga konstigheter där. Ju mer man 
pratar med varandra ju lättare är det att hitta lösningar på saker”. Verksamheten som finns idag 
är jättebra men för att den ska bli ytterligare lite bättre behöver man använda sig av resurserna 
som finns på ett bättre sätt.  

Föreningsrepresentant tre anser liksom föreningsrepresentant fyra att det finns mycket kunskap 
i Umeå och man skulle kunna använda sig av den bättre. ”Om det finns i stan och man skulle 
kunna ha samarbete skulle det kunna vara en sak att man har mer samarbete där, mer kunniga 
tränarna skulle kunna bidra med sin kunskap tillbaka till föreningarna”.  

Från föreningarnas synvinkel handlar det om att samarbetet måste bli bättre. Det måste finnas 
en bättre koppling mellan den verksamheten som bedrivs  på idrottshöhskolan 
(riksidrottsuniveritetet) och föreningarna. Framförallt måste verksamheten bli mer relevant för 
klubbarna. I dagsläget är det lite oklart vad verksamheten egentligen ger föreningarn, förutom 
att universitetet lockar personer att komma och studera i Umeå. Det handlar om att det måste 
finnas en röd tråd och vision över vart man egentligen vill med verksamheten ”Man måste ha en 
vision med några tydliga mål och man måste ha en strategi för det. Sen måste man titta på vad 
har vi för resurser att klara av det här” (Föreningsrepsentant 1).  

Idrottshögskolans representant menar på att det finns fantastiska möjligheter och många 
föreningar. För att kunna skapa möjligheter menar respondenten på att ”Det gäller givetvis att 
man ska hitta pengar lite grann”. Men att det finns ett behov och att staden vill ha en 
idrottsstämpel så det borde finnas många möjligheter. Respondenten fortsätter:  

Du kan aldrig veta vem som blir bra eller när dom blir bra eller på något sätt. Du måste se till 

att det finns en organisation så att möjligheterna skapas.  Det ska finnas en möjlighet att 

kunna bli bra i Umeå (idrottshögskolans representant). 

Det är viktigt att det finns bra kompetens så det finns möjligheter att bli bra. Det handlar om att 
vi måste hitt flera duktiga förbilder som är med i klubbarna och tränar för att motiverar barnen 
och drar hit fler duktiga idrottare som kan träna med varandra. En tillströmning till Umeå med 
duktiga idrottare.  

Möjligheter till samarbete  
Alla respondenter är överens om att det bara finns positva effekter med ett samarbete. 
Föreningsrepresentant fyra säger ”Ja, men det tror jag absolut att det skulle göra. Ju mer 
samarbete man har tillsammans ju lättare blir det. Hitta gemensama lösningar”. Att det ska 
vända på en natt och samarbete ska börja fungera framkommer som orimligt. För att 
samarbetet ska växa och bidra med en bättre elitidrottsmiljö i Umeå krävs arbete. 
Föreningsrepresentat ett säger:  

Det är ingen snabb fix, det är inte som om man bestämmer sig för det nu att det skulle vara 

bra i höst. Utan man måste titta på hela pusslet och jag är säker på att man skulle kunna 

göra mycket mer. 

Det handlar om gemensamma lösningar, tänka långsiktigt och se till att alla är med på banan, då 
blir det en bättre elitidrottsmiljö i Umeå. Föreningsrepresentat tre säger:  

Vi har flera aktiva som tränar för dem också. Så det underlättar ju kommunikationen väldigt 

bra. Man kan, ja vet man att man bidrar med saker så vet man att man kan komma och fråga 

saker och be om råd och sådär. 

Utifrån vad som framkommer i intervjuerna, finns det inget negativt för elitidrottsmiljön i Umeå 
med ett samarbete, bara massa fördelar. En mer sammansvetsad verksamhet mellan 
idrottshögskolan och föreningarna skapar mer kompetens och mer möjligheter för de 
elitidrottare som finns i Umeå.  
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Innehåll i samarbeten 
Enligt vad som  framkommer i intervjuerna skulle ett samarbete handla om kunskapsutbyte, 
långsiktiga mål, samarbete, resurser samt gemensamma visioner och målsättningar. Det 
handlar om att ta vara på den kunskapen som finns på idrottshögskolan med duktiga tränare 
och forskning och annat. Långsiktiga mål där alla inblandade parter vill åt samma mål, ”Det är 
väl mer att jag tror att man måste komma in på lite mer långsiktiga mål för att inte bara tänka 
här och nu utan titta på gemensamma lösningar”(Föreningsrepresentant 4).  
Föreningsrepresentant ett säger:  

Idrottshögskolan har ingen betydelse, och har aldrig haft någon betydelse för klubbarna, det 

är problemet” Det borde kunna bli mycket bätttre. Jag tror därför i grund och botten att det 

krävs en vision vad man tillsammans vill och strategi för att nå ditt.  

Det handlar om se i visionerna vad man ska samarbete i och vilka delar som ska vara enskilda 
menar representant fyra. Det skulle kunna handla om anläggningar, utövarna och hur man ska 
jobba kring skador på aktiva. För att komma fram till detta säger föreningsrepresentant fyra”Det 
handlar om kommunikation mellan varandra. Man kanske har en öppen kommunikation, att 
man har en struktur för det. Det tror jag är viktigt, man kanske har en träff, eller par träffar att 
man möts”.  

Avslutningsvis kring inehållet är att skapa resurser ”Skapa flera resurser. Helt enkelt utveckla 
samarbete av det lilla som finns idag för det lokala i Umeå” (Föreningsrepresentant 2).  

Vad är avgörande för att det ska fungera  
Avgörade för att det ska fungera är att det finns kommunikation åt båda hållen och att det finns 
ett förtroende för varandra. Ett väl fungerande ledarskap som helt och hållet bygger på 
förtroende och tillit. Det måste finnas kompetens bland de som arbetar med samarbete för att 
det ska fungera långsiktigt. Föreningsrepresentant ett säger så här kring avgörande faktorer och 
ledarskap:  

Ja, det tror jag är med ledarskapet, det måste finnas någon eller några som, vad ska man 

säga har den här visionen som tror på den och kan förklara logiken i den. Om du ska berätta 

för mig din vision, om jag inte tror på den är det svårt att få mig att följa dig.  

Idrottshögskolans representant säger så här angående vad som är avgörande för att ett 
samarbete ska fungera: 

Ja, men det är ju att båda parterna är nöjda på något sätt och att man från föreningarna har 

ett behov så att vi kan tillgodose så att dom känner att det här är bra. Samtidigt som vi också 

måste, ja har jättemycket att vinna på det 

Det handlar också om att ta tag i saker som är viktigta men som idag prioriteras bort för att det 
inte finns tid. Föreningsrepresentant två säger ”Jag tror inte någon kan bygga upp en 
verksamhet på egen hand på det utrymmet som finns. Om det skulle vara så att det var en 
heltidstjänst tror jag att vi skulle få ut mer utav de”. Föreningsrepresentant tre är inne på 
samma spår  ”Ja det är väll att ha bra kommunikationsvägar kanske. Att man har kontakt med 
varandras förningar och tränare och ansvariga på utbildningarna”.  

Avslutningsvis som nämnts fler gånger tidigare i resultatet säger representant fyra kring 
avgörande faktorer ”Det är väl mer att jag tror att man måste komma in på lite mer långsiktiga 
mål för att inte bara tänka här och nu utan titta på gemensamma lösningar”.  

Roller 
Kring roller framkommer det att det är viktigt att inte någon kan gå in och bestämma i någon 
annans verksamhet. Det måste finnas ett intresse från alla parter för att ett samarbete ska kunna 
fungera. Det handlar om att stötta och hjälpa varandra menar föreningsrepresentant fyra. Från 
idrottshögskolans håll skulle det önskas från en föreningsrepresentant ett att det fanns mer 



 
27 

träningar som skulle bidra till en stor kritisk massa av aktiva elitidrottare. Respondenten säger 
så här ”Skulle vi få ut mer utav det skulle vi också få mer volym på träningarna, vi skulle liksom 
lägga ringarna på vattnet, både socialt men också vad det gäller stimulans att träna tillsammans 
med andra som vill någonting” (Föreningsrepresentant ett).  Mer gemenskap och fler 
elitidrottare i Umeå är bara positivt ” Umeå skulle bli mer intressant som studieort för 
elitsatsande”.  
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Diskussion  
Studiens övergripande syfte var att öka kunskapen kring hur riksidrottsuniversitet och 
föreningar kan samarbeta för att öka förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer. Fokus låg på att 
analysera möjligheter och svårigheter av ett samarbete mellan föreningarna och 
idrottshögskolan i Umeå, som är ett av tre riksidrottsuniversitet i Sverige. I resultatdelen har 
studiens frågeställningar besvarats. Följande kapitel kommer närmare gå in på 
föreningsrepresentanterna och idrottshögskolans representants upfattningar och tankar kring 
hur det går att skapa förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer. Detta kommer även att 
diskuteras i relation till vad som framkommit i tidigare forskning inom området goda 
elitidrottsmiljöer 

Alla personer som har deltagit i studien tycker att det är viktigt att det finns ett samarbete och 
att det skulle öka förutsättningen till att skapa en god elitidrottsmiljö i Umeå. I dagsläget är 
samarbetet bristfällig och studien visar på att det kan bli betydligt bättre. Alla respondenter 
ställde sig positivt till att vara delaktiga i ett samarbete med krav på vissa förutsättningar. 
Svårigheten i dagsläget är att det är en bristfällig kommunikation mellan föreningarna och 
idrottshögskolan. För att ett samarbete ska fungera ses ett behov av att föreningarna och 
idrottshögskolan  inleder tydligare kommunikation med varandra. Studien visar på att man i 
dagsläget inte tar vara på varandras kunskap i den utsträckningen som är krävs för att det ska 
bidra till en god elitidrottsmiljö. Föreningarna anser egentligen inte att idrottshögskolans 
verksamhet ger dem någonting utan de bedriver sin föreningsverksamhet som de alltid har 
gjort. Majoriteten av respondenterna upplever att idrottshögskolan bedriver sin elitverksamhet 
kring de olika kompetenssentrumen och stöttning kring kombination studier och elitidrott. Där 
borde det kunna finnas mer koppling till föreningarna än vad det gör idag.  

För att idrottshögskolan som från om med 2015 är ett av Sveriges tre riksidrottsuniversitet ska 
kunna skapa en god elitidrottsmiljö och samverka med de olika lokala föreningarna som finns 
krävs en förändring.En förändring som skulle kunna relateras till det som i tidigare forskning 
skrivs fram som betydelsen av att ha ett holistiskt perspektiv (Henriksen, Stambulova och 
Roessler, 2010)Idrotten ska ses som en helhet och inte som olika delar.  

Respondenterna som deltog i studien tycker att ett samarbete mellan föreningslivet och 
idrottshögskolan skulle vara positivt för elitidrottsmiljön i Umeå. För att ett samarbete ska 
kunna fungera i längden krävs det att det finns en kommunikation mellan båda parterna. Det 
måste också finnas tillit och förtroende till varandra samt ett fungerande ledarskap. I dagsläget 
är kommunikationen bristfällig mellan föreningslivet och idrottshögskolan och kan bli betydligt 
bättre. Detta är ett resultat som framkommer i studien. Utifrån detta är det därför intressant att 
vidare se hur det går att skapa en långsiktig lösning där det finns en väl fungerande 
kommunikation mellan föreningarna och riksidrottsuniversitetet, med syftet att skapa en mer 
utvecklad elitidrottsmiljö för de studenter som kombinerar studier med elitidrott.  

När respondenerna får berätta vad som är avgörande för att samarbete ska fungera är det 
kommunikation, förtroende, ledarskap och tillit till varandra som kommer upp. Det handlar om 
att  bör skapas tydligare kommunikationsvägar mellan föreningarna och idrottshögskolan, men 
också mellan föreningens tränare och idrottshögskolans ansvarig ledare. Skapas det goda 
kommunikationsvägar mellan idrottshögskolan och föreningarna öppnar det också upp 
förutsättningar för elitidrottstudenterna i och med bättre helhet kring elitidrottsmiljön.  
Helheten är viktig för att kunna skapa goda elitidrottsmiljöer. Att arbeta utifrån ett holistiskt 
synsätt där helheten och alla delar har betydelse blir en viktig del i utvecklandet av goda 
elitidrottmiljöer. Liksom författarna Larsen, Alfermann, och Henrikssen Christensen (2013) 
skriver när de pratar om det holistiska synsättet handlar de om att se alla delar som ett. Från 
föreingarna och idrottshögskolans håll handlar det om att utifrån ett holistiskt synsätt finns för 
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omgivande faktorer kring utövaren och sätta in resurser som täcker upp helheten kring 
individen.  

Bengtsson och Fallby (2011) skriver att i  de miljöer som har bra nätverk och socialt stöd är 
möjligheterna för elitidrottare att utvecklas större. Vikten av en elitidrottsmiljö där det finns 
nätverk för att utveckla elitidrottarna är därför stor, då målsättningen med ett samarbete är att 
skapa en mer gynsam elitidrottsmiljö.  

Ledarskapet liksom kommunikationen är en avgörande faktor för att ett samarbete ska fungera 
och långsiktigt bidra till en god elitidrottsmiljö. Utifrån vad respondenterna berättade i 
intervjuerna framkommer ledarskapet som en viktig del i arbetet för att kunna skapa bättre 
elitidrottsmiljöer. För att kunna sammarbeta krävs det att personerna som sammarbetar vet vad 
de samarbetar om. Respondenterna tycker därför att det är viktigt att det finns ett ledarskap där 
idrottshögskolan och föreningarna gemensammt kan ta fram en målsättning med samarbete.  

Precis som i Aquilinas (2013) forskning framkommer det i den här studien att ledarskapet får 
stor betydlese för hur väl kombinationen studier och elitidrott fungerar. Finns det ett starkt 
ledarskap och lagarbete kring elitidrottstudenter ökar det elitidrottarnas möjligheter till att 
kunna få den hjälpen de behöver för att lyckas med att kombinera studier med en 
elitidrottskarriär. Viktig kring ledarskapet som framkommer i resultatet är också att det finns ett 
förtroende mellan ledare och idrottare, men för att skapa en god elitidrottsmiljö måste det också 
finnas ett förtroende mellan idrottshögskolans ledare och föreningens ledare  

Komponenter till en god elitidrottsmiljö  
I den inledande delen av resultatet defineras begreppet en god elitidrottsmiljö. De tre ledorden 
för att det ska vara en god elitidrottsmiljö är, människorna (kritiska massan), förutsättningarna 
och engangemanget. För att idrottshögskolan (riksidrottsuniversitetet) och idrottsföreningarna 
tillsammans ska kunna uppnå en god elitidrottsmiljö måste komponenterna finnas med. Frågan 
blir då hur går det att jobba kring den mänskiliga miljön, se till att den kritiska massan finns, 
skapa förutsättningar och engangemang.  

Steg ett för att kunna skapa en god elitidrottsmiljö utifrån vad som anses vara en god 
elitidrottsmiljö är att föreingarna och idrottshögskolan som riksidrottsuniversitet börjar prata 
med varandra. Sen handlar det också om att bygga upp ett förtroende och starkt ledarskap där 
man gemensamt skapar målsättningar över vart man vill nå med samarbetet.  

Då studiens syfte är att ta reda på hur riksidrottsuniversitet och idrottsföreningar kan 
samarbete för öka förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer är det intressant att titta på 
helheten kring hur det är genomförbart med ett samarbete. Författarna Larsen, Alfermann, 
Henriksen och Christensen (2013) menar att i de stora hela gäller det att vara lyhörd och 
analysera inte bara den enskilda individens utveckling utan också den övergripande 
organisationens utveckling och inställning till en utvecklande miljö. För att kunna besvara 
frågan kring hur det går att skapa förutsättningar till samarbete är det därför intressant att se 
det utifrån ett helhetsperspektiv. Som också nämns tidigare i diskussionen som viktigt kring 
kommunikationsvägar.  

Det intressant att på ett mer övergripande plan se vad idrottsföreningarna och idrottshögskolan 
(Riksidrottsuniversitet) har för mål, visioner och behov. I relation till studiens resultat och 
tidigare forskning kan det ses av betydelse att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar 
om att hjälpa varandra med för att skapa en god elitidrottsmiljö. För att det ska vara möjligt att 
identifiera vad ett samarbete ska handla om måste parterna kommunicera med varandra och 
jobba som ett lag för att tillgodose de visioner, mål och behov som finns. För att ett samarbete 
ska fungera är det viktigt att det  finns kommunikation, förtroende och tillit till varandra. Finns 
inte det mellan föreningarna och idrottshögskolan är det svårt för parterna att gemensamt 
identifiera det behovet som finns i elitidrottsmiljön och hur de gemsant kan hjälpas åt att fylla 
de.  
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För att kunna uppnå det som respondenterna  anser som god elitidrottsmiljö handlar det om att 
stötta utövarna på träning och tävling, samt hjälpa till att se till att livspusslet går ihop. 
Bengtsson och Fallby (2011) skriver att personerna som finns runtomkring idrottarna har en 
viktig påverkan till att hjälpa till att skapa en god idrottsmiljö. Även Aquilina (2009) skriver om 
människornas betydelse kring elitidrottarna. Hon menar på att det är jätteviktigt att det finns 
resurser och personer i den omgivande miljön som finns till och stöttar , både inom idrotten och 
studierna. De viktigaste personerna i ett stödjande nätverk kring idrottarna är föräldrar, 
partner, tränare, vänner och lärare.  

Tidigare forskning kring vad som är viktig inom dubbla karriärer stärker det repsondenterna 
säger i intervjuerna kring vikten av människora som finns i elitidrottsmiljön och vikten av det 
finns tränare och familj som hjälper till att stötta de aktiva.  

Att det finns flera elitidrottare som verkar på samma ställe är och också en viktigt. Då går det att 
motivera och hjälpa varandra framåt i elitsatsningen. I intervjuerna pratar respondenterna om 
den kritiska massan, att det ska vara roligt att tillsammans nå framgång. I en god 
elitidrottsmiljö finns det många elitidrottare som kan träna och konkurrera emot varandra för 
att utvecklas. Utifrån de förutsättningar som finns i Umeå med många idrottare som kommer 
till stan och studera finns möjligheten att uttnytja möjligheterna bättre än vad man gör i 
dagsläget.  Det kanske inte enbart handlar om att titta till de enskilda idrotterna, utan hur går 
det att skapa träningsmöjligheter där flera olika idrotter kan träna tillsammans. Ett alternativ 
skulle vara att en gång i veckan skapa en löpargrupp, där alla som vill är välkomna oavsett idrott 
eller bakgrund. Det handlar om att mötas och utbyta träningsglädje med varandra. Det handlar 
om att se det utifrån ett helhetsperspektiv, orienterare behöver inte bara träna med orienterare 
precis som friidrottare inte bara behöver träna med friidrottare. I dagsläget ses samarbetet och 
kommuniakationen som bristfällig men det ses också en mängd förbättringsåtgärder för att öka 
samarbetet och kommunikationen från föreningarna och idrottshögskolan håll. Ett alternativ 
för att starta upp kommunikationen och samarbetet skulle kunna vara att gemensamt arrangera 
löparkvällar där alla är välkomna oavsett idrottstillhörighet.  

För att kunna skapa bra förutsättningar handlar det om se till att det finns bra förutsättningar 
för elitidrottarna att kunna träna och åka iväg på tävlingar. Se till att det finns engagerade och 
kunniga ledare som kan hjälpa elitidrottarna att utvecklas och ni framgång. Detta framkommer i 
intervjuerna som har gjort i studien.  

Bra förustsättningar är också att det finns bra anläggningar, skidspår, friidrottshallar, bra 
orienteringsterräng, konstsnöspår möjlighet att träna i idrottshallar under vintern. Författarna 
Larsen, Alfermann, Henriksen och Christensen (2013) skriver att det  utifrån ett 
helhetsperspektiv är viktigt att se vad det finns för olika komponenter kring elitidrottarna som 
är viktiga för att skapa en god idrottsmiljö De menar på att det är helheten kring elitidrottaren 
som bildar idrottsmiljön.  

I en elitidrottares vardag är det många bitar som ska falla på plats. För de individer som 
kombinerar studier med elitidrott är det ytterligate en pusselbit som måste falla på plats. 
Aquilina (2013) menar på det viktigt att det finns en balans mellan studier, elitidrott och det 
sociala livet. För att uppnå en god elitidrottsmiljö där de går att hjäpa indivderna med att få 
vardagen att fungera med studier, elitidrott och det sociala livet gäller det att se vad det finns för 
resurser och kompetens. Vad finns det för kompetens i idrottshögskolans verksamhet och vad 
kan föreningarna bidra med för att skapa förutsätntingar till goda elitidrottsmiljöer. De handlar 
om att se varandra som resurser och förutsättningar. Vad kan de olika parterna hjälpa varandra 
med för att det i slutändan ska gynna elitidrottstudenterna.  

För att elitidrottarna ska kunna hålla på med en elitsatsning krävs det vissa förutsättningar som 
respondenten säger, träning och tävlingsmöjligheter, bra träningstider, engagerade  och duktiga 
ledare. Utifrån det Alfermann, Henriksen och Christensen (2013) säger handlar det sen om att 
se de olika behoven elitidrottarna har som en helhet. Finns dessa förutsättningarna som 
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indivinden behöver för att kunna utöva sin elitidrott och studera samtidigt är helheten av 
förutsättningarna den goda elitidrottsmiljön.  

Föreningsrepresentant fyra menar på att Umeå universitet är ett bra universitet och att det 
egentligen borde finns hur mycket förutsättningar som helst, ”Sen har vi ju, idrottsmedicin och 
IKSU och hela den biten så det finns ju så mycket kunskap här om träning så det är ju, det finns 
ju alla förutsättningar på det sättet”. I Umeå som studierna genomförs finns det bra 
förutsättningar att hålla på med elitidrott.  I Umeå finns det som nämnts tidigare i rapporten en 
mängd anläggningar att utöva idrott på. Det handlar om att kunna ta hand om dem 
förutsättningarn som finns.  

Problemt som framkommer i resultatet är att föreningarna tycker att idrottshögskolans 
verksamhet i dagsläget är för sluten och specifik kring ett antal utövare. Utövarna som tränar 
med idrottshögskolans träningsgrupper är inte med i föreningarnas verksamhet förutom några 
gånger om året då det arrangeras gemensamma träninga. För att det ska ge föreningarna något i 
dagsläget måste det ske mer kontinuerligt och de duktigaste elitidrottarna måste också synas 
bland föreningens aktiva. För många av dem aktiva är elitidrottarna som är knytna till 
idrottshögskolans verksamheter är idoler och förebilder för barnen och ungdomarna i 
föreningarna.  Att dem kommer ut och syns i verksamheten motiverar barnen i föreningarna att 
fortsätt med idrotten.  

För att få engagerade ledare som har en kompetens att träna elitidrottare krävs utbildning och 
kunskap. Med den kompetens och forskning som finns inom idrottshögskolans verksamhet 
borde idrottshögskolan kunna hjälpa de föreningar som de ingår ett samarbete med att utbilda 
och delge kunskap till elitidrottsverksamhet. Får föreningens ledare en bredare kompetens är 
sannolikheten stor att också motivationen och engangemanget hos ledarna ökar. 

Som föreningsrepresentant två säger i citatet ovan, det viktigaste i en miljö är alltid att det finns 
ett engangemang. Finns det engangemang löser man ofta det flesta problemen. Är ledarna 
stimulerade och engagerade sprids det vidare till utövarna som också utvecklas. Då skapas det 
precis som texten säger ovan en trygg miljö där ledare och utövare kan lita på varandra.  

I och med att idrottshögskolan delar med sig av sin kunskap kan idrottshögskolan räkna med att 
få hjälp tillbaka av föreningarna. Skulle idrottshögskolan enbart ta hjälp av föreningarna skulle 
troligtvis inte föreningarna fortsätta erbjuda sina tjänster i det långa loppet. För att ett 
samarbete ska funger handlar det om att ge och ta från varandra. Det är viktigt att ingen av 
parterna tar varandra för givet. Föreningarna kan erbjuda träningar och idrottshögskolan kan 
erbjuda den senaste forskningen och kompetensen inom idrotten.  

Om det ute i föreningarn byggs upp en kompetens med hjälp av idrottshögskolan kan 
föreningarna bjuda in studenterna som är knutna till riksidrottsuniversitetet till sina träningar 
och uppnå den kritiska massan av personer som tränar tillsammans. Föreningarna får 
utbildning, flera personer som kommer på träningar. Idrottshögskolan ger möjligheter för flera 
av sina aktiva möjligheten att få ta del av kvalitativ träning utöver de träningsgrupper som finns 
idag.  

Utvecklingsmöjligheter 
Denna studien visar på att det finns en önskan om ett samarbete både från föreningarna och 
idrottshögskolan. Det framkommer också att alla komponenter som krävs för att skapa en god 
elitidrottsmiljö i Umeå finns. Det handlar i det stora hela om att utifrån ett holitsiskt synsätt 
titta på vad finns och vad behövs för att skapa en god elitidrottsmiljö. Vilka sitter på de olika 
kompetensområdena och hur går det att bidra med sin kompetens till andra. Kring detta ses ett 
problem då det i stan finns flera klubbar som konkurrerar mot varandra. Det är därför viktigt att 
se över hur det går att samarbete så alla parter forfarande är nöjda. Att det finns en konkurrens 
och motstånd framkom i tidigare forskning som viktigt så det är fortsatt viktigt att den finns 
kvar, det handlar mer om att se hur den övergripande kunskapen kring elitidrott på ett kan 
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funger i en miljö som Umeå. Denna studien bidrar till att börja se vikten av att skapa goda 
elitidrottsmiljöer och vikten av samarbeten för individer som kombinerar studier och elitidrott. 
Påvisa att det finns en önskan och behova av ett samarbete för goda elitidrottsmiljöer.  

Metoddiskussion  
För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien användes intervju som metod. 
Intervju som metod användes för att det ansågs vara bästa metoden för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. I och med intervjuerna har det frammkommit vad 
responderna har för tankar och funderingar kring kombinationen studier och elitidrott samt hur 
det ser på möjligheter till ett samarbete för att kunna utveckla en god elitidrottsmiljö. Kvale och 
Brinkman (2012) skriver att intervju som metod precis som det framkommer i studien en metod 
där respondenterna med egna ord och tankar målar fram sin bild av ämnet.  

Det gick relativt lätt att kontakta personer till intervjuerna, dock var tiden ett problem från 
respondenternas håll. Det var svårt för respondenterna att tillsätta tid till intervjuerna vilket till 
viss del föresenade processen. Målet var från början att genomföra sex stycken intervjuer. På 
grund av att en av respondenterna vid ett flertal tillfällen inte återkopplade fick intervjun 
strykas.  

Då studien enbart innehåller fem stycken intervjuer går det diskutera kring innehållets värde. 
För att få en breddare och mer genomgående undersökning skulle det behövas flera intervjuer. I 
och med att det i resultatet framkommer likheter i svaren från respondenterna ses ändå 
studiens relevans som godkänt. Dock anses det i framtida forskning som relevant att genomföra  
flera intervjuer för att få en bredare datainsamling. Detta för att på ett mer övergripande plan 
kunna analyser frågan kring goda elitidrottsmiljöer. I denna studie intervjuas föreningsledare 
och en representant från idrottshögskolan, för att kunna få en övergripande bild skulle 
intervjuer också kunna göras med idrottarna och kommunen. Tidigare finns det mycket 
forskning kring utövarnas syn på dubbla karriärer och studier gjorda kring de. Det ansåg därför 
intressant att intervjua och undersöka frågan från ett förenings- och ledarperspektiv.  

Användningen av meningskoncentrering och meningstolkning som analysverktyg av den 
insamlade datan upplevdes som passande. Som nämnt överstämmande flera svar med varandra 
vilkert gjorde det lätt att tolka resultatet och sammanfatta de olika under kattegorierna.  

Som nämnt i proceduren genomfördes intervjuerna via telefon och direktkontakt. En av 
respondenterna som deltog via telefon satt i bilen vilket såg störrande. Kommunikationen och 
budskapet i frågorna framgick därför i vissa fall inte till respondenten. Vilket  kan ses som 
bristfälligt i studien.  

Studien kring vad föreningsrepresentanerna och idrottshögskolans representant anser är en god 
elitidrottsmiljö och hur det går skapa samarbete har gett en överblick hur det går att utveckla 
elitidrottsmiljön i samverkan mellan föreingar och riksidrottsuniversitet.  

Mycket av vad som framkommit i studien går att knytta samman med den tidigare forskningen.  

Framtida forskning  
Studien kring hur det går att skapa förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer i städer med 
elitidrottsuniversitet ses som en start i att forska vidare kring vikten av samarbeten mellan 
riksidrottsuniversitet och lokala föreningar. Framtiden inom kombinationen studier och 
elitidrott ser i dagsläget ljus ut. Dock sker mycket av forskningen i dagsläget kring individerna 
och inte så mycket kring hur man ska skappa möjligheter för att kunna bedriva en bra 
elitiverksamhet i en god elitidrottsmiljö.  

I framtida forskning anses det därför viktigt att vidare se hur det går att gå vidare kring att 
skappa goda elitidrottsmiljöer och samverka med lokala föreningar för att skapa goda 
elitidrottsmiljöer.   
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