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Abstract 

Att studera på idrottsgymnasium kan vara ett stort kliv för de flesta, speciellt när verkligheten 

knackar på dörren efter att man flyttat, bor själv och måste därav ta eget ansvar både i skola, 

idrott samt hushåll. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever som studerar på id-

rottsgymnasium handskas med tiden och tidfördelningen för att samtidigt balansera skolan, 

idrottandet och det sociala livet. Datainsamlingsmetoden inför denna studie har varit genom 

semistrukturerade intervjuer med elever som studerar på idrottsgymnasium. Totalt genomför-

des nio intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån Broadys (1991) tolkning av Bourdieus 

tre teoretiska begrepp - habitus, fält och kapital. Tidigare forskning kopplades även till denna 

studie för att finna likheter samt olikheter med tidigare studier inom detta område. För att för-

stå Bourdieus teori helt krävs att läsaren är påläst inom alla tre begrepp. 

  

I studiens resultat framkom att det ser olika utifrån individ till individ gällande hantering av 

skola, idrott och vardagsliv. Vissa informanter satsade för fullt både på skolan och idrotten, 

medan andra kände att de bara ville klara sig igenom skolan med ett godkänt då idrotten sågs 

som prioritet ett. Utifrån själva resultatet anser författarna att föräldrarna var en stor bidra-

gande faktor till informanternas idrottande. I koppling till detta berättade många av informan-

terna att det är tack vare deras föräldrar som de fick möjligheten att elitsatsa på sin idrott i 

kombination med studier. En förklaring till informanternas svar diskuterades mer djupgående 

i anknytning till studiens teoretiska begrepp.  

 

Nyckelord: skola, idrott, övergångsfas, balans, idrottsgymnasium, privatliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Det finns lite forskat gällande dubbla karriärer i koppling till idrottsgymnasium och därför 

valde författarna inom gruppen att ta sig an denna utmaning för att kunna öka kunskapen 

ännu mer gällande dubbla karriärer. Under studiens gång har författarna för denna studie lärt 

sig otroligt mycket, då författarna har haft många givande och intressanta tankar, idéer och 

diskussioner. Författarna har haft dessa diskussioner tillsammans, men även med handledaren 

Marie Hedberg och examinatorn Tobias Stark.  

 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla informanter, för utan er hade det inte var möjligt att 

genomföra denna studie. Stort tack för er medverkan. Författarna vill även passa på att rikta 

ett stort tack till två otroligt duktiga och kunniga personer, d.v.s. handledaren Marie Hedberg 

och examinatorn Tobias Stark för sitt engagemang och stöd. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer författarna ge en introduktion till ämnet samt förklara varför studien 

genomförs och slutligen ge en bakgrundsbeskrivning av för studiens relevanta områden. För-

fattarna presenterar dessutom studiens syfte och frågeställningar. 

 

Kombinationen av idrott och/eller utbildning kan vara jobbig att hantera samt balansera för 

många idrottare (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes 2012).. Det krävs en hel del 

vilja, motivation och ansvar från elitidrottaren för att denne ska prestera på topp. Det är även 

viktigt att idrottaren inte ska finna sig i en situation där antingen skola eller idrott väljs bort, 

utan båda skall kunna balansera ut. En kombination av både skola och idrott i fin och hållbar 

balans kallas för att underhålla “dubbla karriärer” och detta bör vara fördelaktigt för idrotta-

rens karriär inom både utbildning och idrott för att främja så många möjligheter som möjligt i 

framtiden (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes 2012). 

 

Under gymnasietiden byggs individer upp inom både utbildnings- och idrottsområden för att i 

det långa loppet möjliggöra en kombination av studier och idrott med hög ambitionsnivå. 

Samtidigt har riksidrottsförbundet en vision om att Sverige ska bli en världsledande nation 

inom idrott samt agera förebild för framtida elitidrottare (Lindahl m.fl. 2011). 

 

1.2 Bakgrund 

Utmaningar träffar alla på någon gång i livet, inte minst unga idrottare som söker in till RIG 

för att både studera och utöva sin specialidrott. Många flyttar hemifrån och de kan bli svårt 

att i första hand anpassa sig till den nya miljön samt finna balans mellan skola, idrott och pri-

vatliv (Stambulova et al. 2013). 

 

När unga idrottare får möjligheten att studera och utöva sin specialidrott på riksidrottsgymna-

sium kan de stöta på en hel del utmaningar relaterade till förändringar i sitt idrottande, sin ut-

bildning och den sociala miljön. Många av dessa unga idrottare, som tidigare nämnt, flyttar 

även hemifrån för att bo på elevhem eller eget boende nära skolan. Därav kan det första läså-

ret ses som en övergångsfas som utmanar elever att anpassa sig till de nya villkoren på riksid-

rottsgymnasiet (Stambulova et al. 2013). 
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Enligt Stambulova et al. (2013) underskattar oftast elever som precis börjat studera på ett 

riksidrottsgymnasium kraven av att studera, idrotta och bo på RIG. Samtidigt överskattar ele-

verna sin egen förmåga att hantera dessa krav, menar Stambulova et al. (2013). Studien vi-

sade även att bland det svåraste för eleverna var att finna en balans mellan studierna, idrotten 

och privatlivet, på grund av detta kände RIG-eleverna att det var omöjligt att hela tiden nå sin 

fulla potential både i idrotten och skolan. Därav står eleverna inför ett beslut att prioritera det 

ena över det andra. Detta kan vara en av främsta anledningar till att förstaårselever på RIG 

upplever ökade krav på sig själva (Stambulova et al. 2013). 

2 Problemformulering 

Elever på idrottsgymnasium har både skola och idrott att tänka på, med andra ord har de 

dubbla karriärer igång under gymnasietiden. I samband med att dessa individer går idrotts-

gymnasium så har de även ett privatliv att balansera med idrott och skola. Enligt Stambulova 

et al. (2013) är övergången från idrottsgymnasium, fotboll i studiens fall, till senior väldigt 

viktig. Det är även lite man vet om när det kommer till en idrottares erfarenheter under gym-

nasietiden (Stambulova et al. 2013). 

 

Stambulova et al. (2013) påpekar att Sveriges elever som är utvalda att bidra till framtida 

svensk forskning runt om i världen alltid ska prioritera skolan före idrotten verkar ologiskt. 

Stambulova et al. (2013) fortsätter att berätta om att det handlar mer om själva tidpunkten, 

det vill säga när eleverna ska prioritera vad.  Det berättas också om att skolan och idrotten har 

två väldigt olika aktiviteter, i koppling till detta så innebär det att det är omöjligt att prioritera 

alltid båda, då skolan ibland är i fokus och ibland är idrotten i fokus. Det berättas även att 

vissa elever gör denna prioritering naturligt i sin vardag men att några behöver särskilda me-

toder för att lösa det. Stambulova et al. (2013) avslutar det hela med att berätta om att det 

kanske borde finnas riktlinjer i ett övergripande system som ska kunna visa när och hur en 

elev kan, bör eller ska prioritera idrott respektive skola. 
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3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att vi ska öka kunskapen om hur elever på idrottsgymnasier hante-

rar kombinationen skola och idrott. 

 

Frågeställningar 

 Hur hanterar de aktiva sina dubbla karriärer? 

 Vilka strategier har de aktiva för att hantera sina dubbla karriärer? 

 Vilket stöd upplever de aktiva finns för att hantera sina dubbla karriärer? 

4 Centrala begrepp 

Författarna vill tydliggöra att centrala begreppen i denna studie inte är några teorier, utan 

författarna har nämnt dessa för att kunna underlätta samt för att under studiens gång främja 

förståelsen för dubbla karriärer: 

 

Idrottskarriär: Idrottskarriär inom idrottspsykologin definieras som: (1) en del av, och ett bi-

drag till idrottares livslångakarriär, (2) ett flerårigt deltagande i tävlingsidrott, frivilligt valt av 

en idrottare vars syfte är att komma till den individuella prestationstoppen i en eller flera id-

rottsgrenar samt som (3) olika sekvenser av steg och övergångar (Alfermann & Stambulova 

2007). 

 

Dubbla karriärer: Gällande dubbla karriärer så är det relativt nytt begrepp som används 

inom idrottspsykologin men även inom idrottsvetenskaplig forskning. Själva betydelsen av 

begreppet dubbla karriärer innebär att själva individen har en karriär med minst två inrikt-

ningar, exempelvis idrott och skola. Dubbla karriärer involverar olika stadier och övergångar 

i en individs utbildning samt idrottsliga utveckling, men även i psykologiska och psykosoci-

ala utveckling (Stambulova 2010).  

 

Dubbla karriärprogram: Dubbla karriärprogram är utbildningsprogram för att kunna hjälpa 

individer att kombinera exempelvis sina studier tillsammans med idrotten. Det organiseras 

särskilda villkor som t.ex. anpassning av idrottsträning och skolschema samt möjlighet att 

kunna resa till läger och tävlingar, anpassning av tester och prov. (EU Guidelines on Dual 

Careers of Athletes 2012). RIG-systemet är ett exempel på sådant program (Stambulova 

2013). 
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Elev- och idrottsidentitet: En vanlig fråga som dyker upp i samband med den psykologiska 

utvecklingen hos unga individer är att finna sin personliga identitet eller sökandet på svaret 

till “Vem är jag?”. Enligt Brewer, Van Raalte & Lindner (1993) kan idrottsidentitet definieras 

som “den grad till vilken en individ identifierar sig med den idrottsliga rollen”. Elevidentitet 

definieras som “den grad av vilken en individ identifierar sig med elevrollen” (Engström 

2011). 
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5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar författarna tidigare vetenskaplig forskning gällande området. För-

fattarna kommer beskriva den vetenskapliga forskningen i teman för de ämnen de behandlar. 

 

5.1 Balansen mellan skola och idrott 

Det är en utmaning att finna balansen mellan privatliv, idrott och skola, men det handlar även 

om vem man frågar eftersom det kan variera gradvis från individ till individ. Därav har majo-

riteten av idrottselever denna gemensamma faktor att ständigt försöka finna balansen mellan 

studier, idrott och socialt liv (Bruner m.fl., 2008; MacNamara & Collins, 2010). 

 

Stambulova m.fl. (2012) visade att idrottarna hade en ojämn balans mellan idrott och skola. 

Idrottarna värderade idrott, familj och vänner som viktigare än utbildning (skola). Detta över-

ensstämmer även med idrottarnas tillfredsställelse inom de olika områdena där tillfredsställel-

sen var lägre för skola jämfört med andra idrotten. 

 

En studie som gjordes av Riksidrottsförbundet (2006), visade studien att idrotten tog för 

mycket tid för eleverna, vilket resulterade också till att det blev svårt för dem att koncentrera 

sig i skolan. Däremot sidan konstaterade eleverna att skolan tog för mycket tid, vilket resulte-

rade till att deras idrottsprestation blev lidande. Av studien som gjordes så hade 50 % av 

RIG-eleverna svårt att ersätta för missat skolarbetet på grund av frånvaro vid träning och täv-

lingar samt att de hade det svårt med att få extra hjälp med sina studier. 

 

5.2 Övergångar inom skola och idrott 

Gällande övergångsförändringar i koppling till unga begåvade simmare och tennisspelare i 

åldrarna 8–12 upplevde de krav under sin första tid på elitidrottsskola. Själva kraven visade 

sig vara flerdimensionella, hos både simmarna och tennisspelarna. Kraven som fanns var 

bland att kunna anpassa sig till exempel till ett nytt skolsystem, idrotten men även den ökade 

frekvensen och intensiteten i koppling till träningar samt tävlingar. Simmarna och tennisspe-

larna upplevde även andra krav såsom: att byta vänner, tränare och att inte bo hemma längre 

(Wylleman, Kahan & Reints, 2007; Wylleman, Reints & Wanter, 2007). 
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Gällande övergång från junior till senioridrott påpekar Alge (2008) i sin studie om att idrot-

tarna upplevde krav på sin psykologiska utveckling. Det var exempelvis strävan efter själv-

ständighet, formande av identitet och även sin psykosociala utveckling i form av att ha soci-

ala kontakter, kärlek, att kunna ha vänner och slutligen även kunna ha en utbildning. 

 

Idrottselever upplever även att de behövde utveckla och förbättra sina färdigheter inom områ-

det, skola, idrott och privatliv för att hantera dubbla karriärer. De färdigheter som idrottsele-

verna uppgav sig vara i störst behov av att förbättra var förberedelser till prov, tävlingar, pre-

station på tävlingar, kommunikation med lärare, tränare och träningskompisar samt självdi-

sciplin (Engström, 2011). 

 

5.3 Stress, stöd och behov av hjälp 

Angående första året på RIG upplevde eleverna medelhög stress överlag, då eleverna kände 

mest stress inom skolan och inför skoluppgifter. Eleverna upplevde mer stress i slutet av läså-

ret jämfört med i början av läsåret. Den ökade stressen upplevdes på grund av att tiden indivi-

derna hade för återhämtning från både skola och idrott var för kort. Kombination och skola 

med andra aktiviteter upplevdes också som mer stressigt i slutet av första läsåret (Stambulova 

2013). Trots en rejäl övergång och stort ansvar på axlarna så visade det sig att förstaårselever 

på idrottsgymnasium upplevde ett lågt behov av extra hjälp och stöd när det kom till exem-

pelvis i skolan, skoluppgifter, idrotten, återhämtning, relationer med flera (Stambulova 2013). 

Däremot har Stambulovas et al. (2013) studie visat att elevernas behov av hjälp och stöd ökat 

under årets gång men varit relativt låg mot slutet. För att eleverna skall hantera kraven på 

bästa sätt möjligt kan de få stöd från externa resurser, såsom socialt stöd från vänner och fa-

milj och även kompensera för brister i de personliga resurserna hos eleverna. Därav är stöd 

från familj och RIG-miljön viktig för elevernas anpassning (Stambulova 2013). 

 

5.4 Motivation 

För att hantera dubbla karriärer samt balansera privatliv, skola och idrott menar Stambulova 

et al. (2013) att motivationen hos eleverna kan ses som en resurs i dessa fall. Stambulova et al 

(2013) studie visade att motivationen hos eleverna minskade under första läsåret. Detta gav 

en negativ effekt på hur eleverna anpassar sig till den nya livssituationen på idrottsgymna-

sium. Detta upplevde eleverna eftersom skolan upplevdes som tuff i form av tid och energi. 
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Eleverna kände även att det var krävande för att få betyg och i slutändan upplevdes hela gym-

nasiereformen som krävande (Stambulova et al. 2013). Eleverna beskrev det även som krä-

vande att prestera, orka träna då det var många träningstillfällen och att återigen hinna med 

skola och idrott samt att hålla motivationen uppe på vinterträningar (Stambulova et al. 2013). 

 

Genom stöd från omgivning och nya vänner utvecklades eleverna även på ett personligt plan 

där de identifierar sig som atleter eller idrottare och har en uppgiftsorienterad målinriktning - 

detta bidrog till anpassning på idrottsgymnasium (Stambulova et al. 2013). Gällande identite-

ter så ändrades det inte hos eleverna, däremot identifierar de sig mer som idrottare än elever. 

Enligt Stambulova et al. (2013) är idrotten viktigt men samtidigt är inte skolan oviktigt. 

Tyngden av idrotten, studierna och privatlivet samt den omgivning eleverna befann sig i bi-

drog till elevernas anpassning på idrottsgymnasium. 

 

5.5 Identitet 

En forskning som gjordes av Brewer Van Raalte & Linder (1993) visade det sig att för talang-

fulla idrottare är det oftast den idrottsliga identiteten som ligger i förgrunden. I detta fall kan 

hög idrottsidentitet verka som en resurs för idrottaren samtidigt som den också kan vara positiv 

för den idrottsliga utvecklingen. Identitetsforskningen visade också att en alltför stark idrotts-

identitet kan leda till ett totalt fokus på idrotten. I detta sammanhang kallas det för en ensidig 

idrottsidentitet. 

 

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I ovannämnda titlar har forskarna fokuserat mycket gällande övergångar, det vill säga när in-

divider flyttar hemifrån för att studera i kombination med idrott. Flertalet av forskningen vi-

sar på att det ser olika ut för individer som hamnar på olika idrottsskolor/idrottsgymnasium. 

Eleverna träffar på olika utmaningar som de tvingas ta sig an, därav är den största att kunna 

balansera idrott och skola på bästa möjliga sätt samtidigt som man har privatlivet vid sidan 

om också. Förutom att man bara måste balansera skola och idrott, så är behovet av stöd och 

hjälp nödvändigt också för att slippa stress som kan förekomma under tiden eleverna befinner 

sig i skolan, eller utanför den. Själva motivationen anses också som en viktig resurs för att 

hantera sin situation på idrottsskola/idrottsgymnasium. I koppling till forskningen som har 
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gjorts på olika idrottsskolor/idrottsgymnasium och olika elever så har det sett olika. Förfat-

tarna för denna studie ville ta sig an utmaningen för att specifikt undersöka hur individer som 

går just på idrottsgymnasium i årskurs 1–3 hanterar kombination skola och idrott. Författarna 

ville göra denna undersökning för att se om det finns några likheter samt olikheter med deras 

studie i koppling till tidigare forskning som har gjorts om elever på idrottsskolor/idrottsgym-

nasium. 
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6 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt förklarar författarna centrala teorier som används i studien. Nedan kommer 

Bourdieus tre teoretiska begrepp att fördjupas inom, detta genom en tolkning av Carlhed 

(2011) och Broady (1991).  

 

Habitus, fält och kapital är tre rationella begrepp som hänger samman, man kan inte förstå ett 

begrepp utan att förstå de andra två (Bourdieu i Carlhed 2011). Habitus är en slags samman-

slagning av en individs förflutna som i dagsläge ger vägledning till individen. Individens fort-

satta handlingar påverkas även av detta då han eller hon skapat ett praktiskt förnuft i sina 

handlingar (Carlhed 2011). 

 

6.1 Habitus 

Habitus innebär att en individs framtida ageranden och reaktioner på olika situationer påver-

kas och kan även ses som resultatet av tidigare erfarenheter från individens liv. Således på-

verkas individens uppfattning av värde, att välja och att handla av tidigare erfarenheter. Med 

tanke på att habitus är en genomgående process under en individs liv så är den både struktu-

rerad och strukturerande eftersom individens livsvillkor utgör ramen för hur andra människor 

uppfattar, värderar och tolkar individen (Broady 1991).  

 

Habitus kan även enkelt kopplas till andra teoretiska begrepp som Bourdieu presenterat, ett 

exempel på dessa kopplingar är familjen. En individ som växt upp i en intellektuell familj är-

ver dessa egenskaper från föräldrar och äldre syskon och har därmed ett högre kulturellt kapi-

tal. En individ som däremot växer upp i en arbetarfamilj har högre ekonomiskt kapital och 

värdesätter det ekonomiska kapitalet över det kulturella, som skulle vara fallet för individen 

med en uppväxt hos en intellektuell familj (Broady 1991). Därav är familjen och uppväxten 

en avgörande faktor för hur en individ utvecklas som person i framtiden. Habitus är en primär 

byggsten för hur resterande begrepp ser ut. Uppväxten samt vad och hur individen värdesätter 

saker och ting i egen omgivning sätter individen inom resterande begrepp som det sociala fäl-

tet för att sedan utveckla olika former av kapital (Broady 1991). 

 



 

10 

6.2 Fält - Socialt fält 

Gällande det sociala fältet påpekar Bourdieu att det är en avgränsad grupp människor och in-

stitutioner som kämpar om något de har gemensamt intresse kring. De exempel som Bour-

dieu tar upp i denna kontext är bland annat: tidningar, författare, litteraturkritiker etc. Alla är 

ute efter att nå positiv utveckling. Det som uppstår under processens gång är att författare en-

gagerar sig och kämpar om att skriva kvalitativ litteratur medan å andra sidan tidningar vill 

inte vara sämre och därmed försöker att visa behärskning av god litteraturkritik. En sak som 

Bourdieu konstaterar är att fält kan vara en plats för spel och relationer människor och in-

stitutioner där de konkurrerar om samma kampobjekt (Broady 1991). 

 

6.3 Kapital 

6.3.1 Kulturellt Kapital 

Broadys (1991) tolkning av Bourdieus teori ‘kulturellt kapital’ är konkreta tillgångar i form 

av en fin examen, bra skolgång på högt ansett universitet, stor kunskap inom konst, klassisk 

musik och litteratur eller ett kultiverat språkbruk. Broady (1991) menar på att det kulturella 

kapitalet skall kunna översättas till bildningskapital d.v.s. ju mer kultiverad en individ är på 

olika plan såsom konst, språkbruk, litteratur och utbildning m.m. desto mer tillgångar av kul-

turellt kapital innehar individen (Broady 1991). 

 

6.3.2 Ekonomisk kapital 

Ekonomiskt kapital kan på ett enkelt och formellt sätt förklaras som tillgång till pengar, vare 

sig det är lön, aktier eller annan form av ekonomisk avkastning (Broady 1991). Självfallet 

kan denna ekonomi i form av siffror inte speglas genom att vifta med pengar utan märks på 

kläderna som individen bär. Genom att använda sig av prestigefyllda kläder kan en individ 

särskilja sig från andra klasser i samhället. 

 

6.3.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet handlar om tillgångar i form av släktrelationer och personkontakter. På 

grund av detta kan sociala kapitalet inte lagras på samma vis som det kulturella kapitalet. So-

cialt kapital består i anknytning en individ har med andra. Det som Bourdieu konstaterar i 

detta sammanhang är att han menar att socialt kapital är något som samtliga individer i en 

grupp får förfogande till, det kan vara till exempel arbetslag eller familj. Individens kapital 
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som de för med sig resulterar till att det utgör det sociala kapitalet som samtliga kan ta del av 

och utnyttja (Broady 1991). 

 

6.4 Tillämpning av Bourdieus teorier till denna studie 

Författarna för studien valde Bourdieus tre begrepp habitus, fält och kapital för att begreppen 

täcker studiens intervjufrågor i stora drag. Habitus, fält och kapital täcker även majoriteten av 

begreppen i tidigare forskning och kan därmed kopplas till tidigare forskning. Bourdieus be-

grepp har ett djup och kan därmed även ge bättre förklaringar till olika scenarion (Broady 

1991). 
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7 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metod. Metoden är vald för att uppnå studiens syfte. 

Metodkapitlet inleds med studiens forskningsstrategi, därefter kommer urvalet, motivering av 

datainsamlingsteknik, transkribering, presentation av källor samt en diskussion om källkritik. 

Därefter kommer de forskningsetiska överväganden att presenteras. 

 

7.1 Forskningsstrategi 

Författarna för denna studie har använt sig av samhällsvetenskaplig studie, vilket innebär att 

författarnas tillvägagångssätt för datainsamling har skett med hjälp av semistrukturerade in-

tervjuer. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur individer hanterar kombination 

skola och idrott. För att författarna skulle lyckas med att uppfylla syftet så krävdes det ett 

djup och förståelse i det insamlade materialet. Angående detta påpekar Bryman (2011) att i 

kvalitativ forskning koncentrerar sig forskarna på att kunna lyckas med att lyfta fram inter-

vjupersonernas synvinkel, det vill säga vad de tolkar som betydelsefullt samt grundläggande. 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att genom intervjuer upplevs informanternas livsvärld, 

detta på grund av att intervjuformen utförs mer som ett samtal. I koppling till detta kunde för-

fattarna med den valda inriktningen hjälpa informanterna med egna tankar samt erfarenheter. 

Patel och Davidsson (2011) avslutar det med att påpeka att själva samtalet kan i sin tur leda 

till att svaren framförs på ett tydligare sätt. 

 

7.2 Urval 

Författarna för denna studie genomförde nio intervjuer. Nio intervjuer genomfördes för att 

kunna säkerhetsställa validiteten så långt som möjligt. Patel & Davidson (2011) menar att  

själva validiteten visar på om forskaren lyckats med att samla in tillräckligt med material för 

att kunna utföra studien och även få fram ett giltigt resultat. Informanterna som ställde upp 

för intervjuerna var individer från olika idrottsgymnasium. Författarnas urval grundar sig på 

individer som går på idrottsgymnasium och har erfarenhet av att hantera kombination skola 

och idrott. Författarna valde ut informanterna utefter hur pass bekväma författarna var med 

individerna. Urvalet i detta fall blev ett bekvämlighetsurval. Att man väljer bekvämlighets-

urval brukar antingen vara ett resultat av faktorer som tillgänglighet till individer som annars 

är svåra att få tag på, eller bero på en uppfattning som innebär att frågor om representativitet 

inte är lika viktig som i en kvantitativ undersökning, genom att intervjuns mål är att göra en 
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ingående analys (Bryman 2008). Urvalet av individer som går på idrottsgymnasium grunda-

des på att författarna ville fånga ett antal individer som har ett perspektiv till elitidrott/dubbla 

karriärer. 

  

Av dessa nio informanter befinner sig sju av dessa i Kronobergs län och resterande två i Skå-

nes län. Anledningen till att informanter valdes ut i dessa geografiska lägen är för att ena för-

fattaren har kontakter som på ett enkelt sätt arrangerade ett möte med eleverna under skoltid. 

Andra författaren känner ena informanten i Skånes län sedan tidigare, detta resulterade sedan 

i att denna informant rekommenderade en annan elev på skolan som på så vis svarade på 

dessa intervjufrågor. Alla informanter är även killar då fotbollen attraherar fler killar än tjejer. 

Författarna för denna studie avgränsade sig inte till enbart killar och valde bort tjejer utan det 

blev som det blev utan någon baktanke. Alla informanter går i dagsläge på idrottsgymnasium 

mellan första och tredje årskurs. Av dessa informanter är sju etniskt svenska och två med ut-

ländsk bakgrund. 

 

7.3 Datainsamlingsteknik 

Författarna för denna studie valde att använda sig av intervjuer som datainsamlingsteknik 

detta på grund av författarna för denna studie ville göra en undersökning för att kunna öka 

förståelsen av informanternas personliga uppfattningar/perspektiv och koppling till studiens 

ämne.  Författarna valde semistrukturerade intervjuer för att följdfrågor kan ge fler svar och 

skapa ett bredare perspektiv på hur informanterna svarar (Bryman 2008). Bryman (2008) 

konstaterar även att en semistrukturerad intervju passar bra till en studie som har fler än en 

forskare och en relativt klar inriktning i intervjun för att kunna besvara studiens frågeställ-

ningar. Författarna skapade en inriktning i intervjun genom att använda sig av en intervju-

guide (se bilaga 2). 

 

Författarna använde sig också av 5 teman för att förenkla det insamlade materialet. Frågorna 

som informanterna besvarade ställdes utifrån intervjuguidens ordning. Författarna ställde 

även följdfrågor under själva intervjun detta för att se om informanterna nämnde något intres-

sant för studien att ta del av. Patel & Davidson (2011) menar när det gäller att sammanställa 

ett frågeschema är det viktigt att ta i två aspekter i beaktning, grad av standardisering samt 
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grad av strukturering. Detta innebär i sin tur att frågornas utformning och innebördens ord-

ning och i vilken utsträckning informanterna kan svara fritt på frågorna har mindre betydelse 

eftersom informanterna svarar utifrån sina tidigare erfarenheter (Patel & Davidson 2011).  

 

Författarna granskade också frågorna noggrant innan intervjuerna påbörjades detta på grund 

av att det är viktigt att se om frågorna täcker själva syftet som formulerats i studien. Det är 

viktigt att vara kritisk till frågorna som formulerats (Patel och Davidsson 2011). Författarna 

gjorde först en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna påbörjades för att kunna se om frå-

gorna var bra formulerade för att enkelt besvaras av informanterna. Frågorna som författarna 

för studien skrivit i intervjuguiden var inte alltför svåra att besvara och gav samtidigt relevant 

information i koppling till studiens syfte. Det som Patel & Davidson (2011) påpekar i kopp-

ling till detta är att genom pilotintervjuer ges det en chans att kunna omformulera sina frågor 

innan de riktiga intervjuerna påbörjas. 

 

Författarna spelade in intervjuerna för att kunna lyssna på dem, för att senare kunna göra ana-

lysen. Intervjuaren får en frihet att fokusera på ämnet under intervjutillfällena om intervju-

erna spelas in (Kvale & Brinkman 2014). Författarna använde sig av mobiler för att spela in 

intervjuerna. Patel & Davidsson (2011) menar att ifall man vill få möjlighet till att genomföra 

en intervju så krävs det också att informanten har tillstånd till inspelningen. Författarna fick 

tillstånd av informanterna för att spela in intervjuerna efter att ha läst informationsbrevet (Se 

bilaga 1). 

 

7.4 Transkribering 

Intervjuerna spelades in under de tillfällen författarna besökte informanterna. Intervjuerna 

gjordes av båda författarna och i genomsnitt tog det 10 minuter att genomföra varje intervju. 

Detta gjordes för att författarna skulle sedan kunna avlyssna intervjuerna. Det som skedde ef-

teråt var att intervjuerna överfördes från mobilen till datorn där de spelades upp och transkri-

berades. Kvale (1997) påpekar att transkribering innebär att intervjuerna antecknades ner för 

analys. När författarna satt och lyssnade på själva intervjuerna så gjorde de en utskrift av 

varje intervju ordagrant utifrån vad informanterna sa under de nio intervjutillfällen. Det bevi-

sas även från Kvale & Brinkman (2014) att en utskrift är en översättning från muntlig form 

till skriftlig form. 
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Analysen gjordes när transkriberingarna var klara för att kunna hitta gemensamma faktorer 

som informanterna sagt men även för att för att få en överblick över alla svar. Varje intervju 

lästes grundligt av författarna flera gånger för att se om det fanns några gemensamma fak-

torer inom varje frågeställning. Det är praktiskt att göra löpande analyser för att upptäcka vid 

bearbetning av en kvalitativ undersökning (Patel & Davidson 2011). Patel & Davidson 

(2011) påpekar även att fördelarna med att göra löpande analyser är för att kunna upptäcka 

om intervjuerna går som det är tänkt eller om det är något som fortfarande behöver läggas till. 

 

7.5 Källor 

Författarna för studien vill också tydliggöra vilka deras datakällor har varit under arbetspro-

cessen.  

 

Studiens empiriska slutsatser baseras på indelningen av primär- samt sekundärdata som är 

kopplad till utredaren eller forskaren för denna studie. Primärdata är information som samlas 

in av själva utredaren, medan sekundärdata är information eller uppgifter som redan existerar 

och samlats in av någon annan (Gratton & Jones 2009). 

 

Primärdata är den vanligaste formen av empiri som används i uppsatser (Gratton & Jones 

2009). Detta gäller när utredare samlar in enkäter, gör intervjuer i fokusgrupper eller observe-

rar. Det kallas primärdata eftersom det är en själv som samlar in och tolkar data - till skillnad 

från sekundärdata data som redan hämtats in och tolkats av någon annan (Mälardalens högs-

kola 2016). Primärdata för författarnas studie grundades på intervjuer som författarna gjort 

med utvalda informanter samt avhandlingar, uppsatser och vetenskapliga artiklar. Författarna 

är forskare för studien och informanterna är ursprungskällan för studien. Författarna samlade 

in den tolkade informationen de fått från informanterna. Författarna har också delat in pri-

märkällorna i två skilda grupper. Den första gruppen var primärkällan från informanterna och 

den andra primärkällan var avhandlingar, uppsatser och vetenskapliga artiklar. Thuren (2003) 

påpekar att den andra delen är viktig för att forskningen ställs mot informanternas svar. 
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7.6 Källkritik 

Gratton & Jones (2009) nämner att en litteraturs författare kan skvallra om huruvida källan är 

pålitlig eller inte. Författarna för denna studie använde sig av Thúrens (2003) källkritiska 

principer, detta på grund av att Thúren (2003) tar upp de viktigaste punkterna som man bör 

och skall tänka på när man ska vara källkritisk. Författarna för studien tyckte det var oerhört 

bra att utgå ifrån då risken för att samla in felaktiga källor under studiens process minskar vil-

ket i sin tur resulterade också till att författarna kunde gör en studie av bra kvalité för att de 

hade korrekta riktlinjer att utgå ifrån. Thúrens (2003) olika punkter gällande källkritiska prin-

ciper förklaras klart och tydligt texterna nedanför. 

 

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationer av källan: dess upphovsman, 

dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, d.v.s. 

om källan är vad den utges sig för att vara (Thúren 2003). 

 

Gällande berättande källor så kan de vara skriftliga, såsom protokoll, böcker eller tidningar, 

eller muntliga, såsom intervjusvar, uttalande vid presskonferenser, offentliga tal etc. Beträf-

fande källor är tre kriterier centrala (Thúren 2003). 

 

7.6.1 Tidskriteriet 

Ju närmare i tiden berättaren är, desto trovärdigare är uppgifterna. Ett protokoll är exempelvis 

från sammanträdande en mycket god källa eftersom protokollförarens anteckningar är i det 

närmaste samtida. Även dagboksanteckningar är goda källor, medan memoarer som skildrar 

händelser som ägt rum för flera år sedan är betydligt mindre pålitliga (Thúren 2003). 

 

7.6.2 Beroende kriteriet 

Samstämmiga källors interna beroende av varandra. En trovärdig källa skall inte vara påver-

kad av en annan källa. För att ett påstående ska vara trovärdig fordras som regel att det be-

kräftas av minst två av varandra oberoende källor. Om två ögonvittnen ger samma version 

utan att haft kontakt med varandra stärker det vittnesmålens trovärdighet betydligt jämfört 

med om de kunnat diskutera den aktuella händelsen med varandra (Thúren 2003). 
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7.6.3 Tendenskriteriet 

Innebär att upphovsmannens intresse att påverka opinionen. Den som har personliga, ekono-

miska, politiska, ideologiska eller andra intressen i en sak kan misstänkas kan ge en falsk el-

ler förvrängd bild av verkligheten. En tendentiös källa behöver inte vara direkt vara lögn-

aktig. Tendens kan också yttra sig i ett skevt fakturaavtal: Man utelämnar fakta som strider 

mot det egna intresset och framhäver de fakta som stöder den egna saken (Thúren 2003). 

 

Författarnas tillvägagångsätt i koppling till Thurens (2003) tre kriterier har varit genom att 

författarna valt ut källorna till sin studie och därefter noggrant analyserat källorna. Det som 

har varit centralt för författarnas del under själva arbetsprocessen är att vara noga med källans 

trovärdighet samt författarens auktoritet i ämnet/området. I och med att författarna hade hittat 

en mängd information i koppling till det valda området de valt att studera var författarna för 

studien tvungna att ställa källorna mot varandra för att kunna vara säkra om källan är objektiv 

samt trovärdig. 

 

7.7 Kvalitetssäkring 

För att kvalitetssäkra denna studie används två termer, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlig-

het består av fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman 2011) 

 

Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet att självfallet säkerställa en trovärdighet i det ar-

bete som presenteras. Överförbarhet innebär att studien når djupet av området och sätter in-

formanternas verklighet på papper. Pålitlighet innebär att forskarna för studien ser på det 

valda området med ett granskande synsätt för att försäkra sig om att forskningsprocessens 

alla delar skapar en fullständig presentation. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskarna ej skall förväxla egna värderingar och åsikter i forskningen samt att forskarna är 

medvetna om att det ej går att få en fullständig objektivitet inom forskningsområdet (Bryman 

2011). Avslutningsvis innebär äkthet att forskarna undersöker om området för studien presen-

terar en opartisk bild gällande åsikter och uppfattningar (Bryman 2011). Dessa 4 delkriterier 

har tagit hänsyn till av författarna.  
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För att skapa en trovärdighet i studien gjorde författarna ett noggrant urval av deltagare som 

har erfarenheter som ska kunna resultera till att syftet besvaras. Författarna transkriberade in-

tervjuerna samt överförde så att ingen information gick förlorad. För att underlätta det för lä-

saren så skrevs transkriberingarna i efterhand. Delarna i forskningsprocessen har genomförts 

med noggrannhet och skrivits ned i olika kapitel för att kunna öka pålitligheten. Själva resul-

tatet har ställts mot tidigare forskning och teori. Bryman (2011) påpekar också att det går 

dock aldrig att göra en fullständig kvalitetssäkring vid ett tolkningsarbete. Därför la förfat-

tarna för detta studie egna åsikter samt värderingar åt sidan och studerade endast det insam-

lade materialet. Detta gjordes för att kunna styrka själva resultatet. Författarna tematiserade 

och ställde följdfrågor till informanterna för att försöka säkerhetsställa resultaten så mycket 

som möjligt inom studien. Författarna grundade sin tematisering utifrån intervjuguiden (se 

bilaga 2). 

 

7.8 Forskningsetiska överväganden 

Författarna för denna studie valde dessa fyra områden eftersom det är oerhört viktigt på hu-

manistisk nivå att låt varje individ känna att han eller hon har rätt till att välja grad av delak-

tighet inom metod av datainsamling. Dessutom fungerar Brymans (2008) fyra krav som led-

ord för hur en ordentlig intervju ska gå tillväga. 

 

Författarna utgick i sin studie utifrån grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, integri-

tet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman 2008). Enligt Bryman (2008) måste man följa de fyra etiska principerna listade ne-

dan: 

 

7.8.1 Informationskravet 

Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Det inne-

bär bland annat att försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt till att hoppa av om de så önskar. De ska dessutom få reda på vilka moment som ingår i 

undersökningen (Bryman 2008). Författarna gick först ut med sin studie till handledaren. När 

författarnas idé blev godkänd av handledaren, vände de sig till de berörda personerna. Förfat-

tarna delade ut informationsbreven och höll en muntlig presentation kring studiens syfte och 

hur studien skulle genomföras. Med informationsbreven följde intervjufrågor för att förbe-

reda spelarna inför intervjun (se bilaga 2). 
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7.8.2 Samtyckeskravet 

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Om någon är 

minderårig, brukar föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas (Bryman 2008). 

Författarna för studien informerade de berörda om att detta är en frivillig intervju att med-

verka i, genom att skriva med det i informationsbreven. För att försäkra sig om att detta blev 

tydligt, talade författarna om att det är frivilligt att medverka i studien samtidigt som inform-

ationsbreven delades ut. 

 

7.8.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem (Bryman 2008). Författarna poängterade noggrant att de berörda inte behövde 

komma ut med någon information i form av namn, personnummer eller andra uppgifter. De 

berörda fick även möjligheten att läsa detta då det stod med i informationsbreven. Efter inter-

vjuerna förvarade författarna inspelningarna på ett säkert ställe bortom räckhåll från obehö-

riga. 

 

7.8.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamå-

let (Bryman 2008). Informanterna blev informerade av författarna om att allt som sägs under 

intervjuerna enbart används för att uppfylla studiens syfte. 
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8 Resultat 

Nedan presenteras studiens insamlade resultat från genomförda intervjuer som anses vara 

relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Alla informanter som blev intervjuade av 

författarna var killar som gick mellan första och tredje årskurs på idrottsgymnasium. Bland 

dessa informanter bodde 8 av de på internat, en av dessa bor hemma hos familjen under hel-

gen och en av individerna bor i egen lägenhet. Alla individer specialiserar sig även inom fot-

boll på idrottsgymnasium. 

 

8.1 Familj och bakgrund 

8.1.1 Föräldrarnas intresse och engagemang 

Självfallet finns intresset bland alla föräldrar till de informanter vi intervjuat, däremot varie-

rar graden av stöd och intresse enligt informanterna. Även om denna grad varierar så är det 

synligt enligt informanter att föräldrar ger stöd genom att dyka upp på t.ex. träningar eller 

matcher, att hjälpa till med flytt och boende samt att bibehålla den ekonomiska delen av var-

dagen.  

 

Enligt informant 2 har han fått mycket hjälp hemifrån med flytten där föräldrarna ställt upp 

med ganska mycket. Det är liksom inte alla som har förutsättningar att få göra det, berättar 

informant 2 angående situationen i skolan i koppling till föräldrarnas intresse. Första läsåret 

bodde informant 2 på internatet men flyttade sedan in i en egen lägenhet, med hjälp av föräld-

rarnas stora engagemang och stöd. De är väldigt stöttande och vill att jag ska lyckas med fot-

bollen, avslutar informant 2 att svara med på denna fråga.  

 

I koppling till informant 2 har även informant 7 fått stöd från familjen men mest från pappa, 

både när det har gått bra och dåligt, berättar informant 7. Han har haft ett otroligt stort en-

gagemang, intresse och stöd för mitt idrottsutövande, fortsätter informant 7. Informant 7 flyt-

tade direkt in i en egen lägenhet istället för internatet från början. Han tyckte att det var 

bättre för mig att ha något eget, för att kunna koppla av och återhämta istället för att vara 

omgiven hela tiden av folk, säger informant 7 när han berättar om pappas beslut till egen lä-

genhet. Informant 7 avslutar även med att lägga in ytterligare ett gott ord om sin pappa - utan 

honom hade det inte varit möjligt. 
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Enligt informant 3 och 8 får de all stöd de kan få från sina föräldrar. [...] de brukar komma 

och kolla matcher, de pushar mig hemma, de hjälper med allt i princip, berättar informant 3 

om stöden från föräldrarna. Informant 10 tycker att [...] de lägger ganska mycket energi, stöt-

tar mig i allting. [...] de står bakom mig i alla beslut jag gör i min idrott [...] förklarar infor-

mant 3. 

 

8.1.2 Val av idrott 

Informanterna blev mer eller mindre påverkade av olika faktorer i början, till en början påver-

kades de av den miljö och omgivning de växt upp; men med åren och uppväxten hamnade 

beslutet helt i deras händer. En gemensam faktor vi finner hos alla informanter är glädje de 

finner i att spela fotboll. Det har alltid varit den första motivationsfaktorn för att spela fotboll. 

 

Hos informant 3, 6 och 7 finner författarna likheten där pappa på något sätt varit påverkande 

faktor till fotbollen. Farsan var tränare och så när jag var yngre, inleder informant 6 sitt svar 

på och fortsätter sedan att berätta om att hela släkten har spelat fotboll, farsan då asså, mor-

far och alla kusiner, så det var inget konstigt och så - i slutändan var det ändå mitt egna val, 

berättar informant 6 om valet inför just idrotten fotboll. [...] sen pappa spelade fotboll o sen 

kom jag bara in på det [...] är hur informant 3 berättar om starten och kontakten inför fotbol-

len. Informant 3 har även [...] provat lite andra sporter men lagt av med de nu, man har inte 

tid för andra, så valde jag [...]. Asså intresset uppstod från första början tack vare min 

pappa, berättar informant 7 om hur han presenterades in i fotbollens värld av sin pappa. Jag 

tyckte att det lät spännande och kul, vilket alltså fick mig att älska mer och mer ju äldre jag 

blev, fortsätter informant 7 om sin upplevelse med fotbollen. 

 

Precis som tidigare nämnda informanter så har även informant 5 spelat fotboll sedan ung ål-

der. Ja, det var väl när man var liten o började med fotbollen och sen har alltid tyckt att det 

var kul [...], tycker informant 5 om fotbollen. Det som drivit informant 5 har främst var så att 

[...] det har gått bra och varit kul och det har varit det som drivit en. 
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För att avsluta den fråga tar författarna upp citatet från informant 7 angående uppväxten och 

beslutet till att vara aktiv inom fotbollen:     

 

Det är tack vare min far och mig själv som jag 

valde att spela fotboll, en liten mix där kan man säga. 

Informant 7 

 

8.1.3 Påverkan på individerna i anknytning till skol och idrottsprestationer 

En likhet författarna fann direkt mellan informanternas svar var att de alla tycker att de har 

utvecklats som individer och börjar bli mer ansvarsfulla. Det fanns inte några större skillna-

der bortsett från att informant 4 berättar om att han är ganska självständig, det var jag även 

när jag bodde hemma så det har funkat väldigt bra liksom och resterande informanter tycker 

att de började märka av ansvar och hushåll efter flytten. 

 

Alla informanter är överens om att de utvecklats som personer och börjat agera mer vuxet 

och självständigt. Som individ skulle jag säga att det har påverkat mig ganska mycket, inleder 

informant 2 sitt svar med och fortsätter sedan med att berätta om att man är lite mer mogen 

och vet vad det handlar om. Då det alltid finns undantag hos oss människor väljer informant 

2 att inse det och svara med att det är självklart att man inte är vuxen i alla lägen, men sen så 

skulle jag säga att jag beter mig vuxet. Informant 5 samt 6 håller med om detta då informant 

5 berättar om att han blir mer självförsörjande, man förlitar sig inte på att mamma ska tvätta 

o sånt får man ju göra själv. Informant 6 ger även sitt perspektiv på detta med att berätta om 

hur man utvecklas som person, man får ta mer ansvar själv, med att flytta hemifrån och allt 

det här. 

  

Informant 1 har tagit ett stort kliv genom att flytta 230 km hemifrån. Det var ett svårt val men 

jag kände att jag ville anta utmaningen, berättar informant 1 om upplevelsen och flytten. Han 

fortsätter även med att berätta om att ge det 100%, om jag blickar tillbaka nu så ångrar jag 

absolut ingenting med valet, utan själva utmaningen har gjort att jag har växt enormt som 

individ både och utanför plan och även i skolan, berättar informant 1 om sin personliga ut-

veckling. För informant 1 handlar det mycket om eget ansvar och hur mycket man vill lyckas, 

det handlar mycket om ansvar för informant 1. 



 

23 

8.2 Anpassning till förändringar 

8.2.1 Upplevelsen att gå på idrottsgymnasium 

Informanterna har olika perspektiv till denna fråga, medan några tycker och ser det som en 

rolig grej, så ser andra på det som en möjlighet och tillgång till både personlig samt idrottslig 

utveckling. Att gå på idrottsgymnasium är mycket viktigt enligt mig själv för att kunna han-

tera både idrotten och studierna på ett bra sätt, inleder informant 1 som svar till frågan. Stu-

dierna och lärarna anpassar sig väldigt mycket, berättar informant 1 om hans uppfattning till 

uppdelning och hantering av skola samt idrott. 

 

Jag tycker de bra, de är en väldigt stor möjlighet som sagt, vi tränar fotboll tre förmiddagar i 

veckan, så de en bra möjlighet och det är väldigt roligt. 

Informant 4 

 

Enligt informant 2 handlar det mycket om ens egen vilja -  du måste vilja gå på varje träning, 

du måste liksom vilja bli bättre, gör du inte det så kommer du inte orka tre år.  

 

Jag upplever det som något väldigt roligt och äventyrsfullt av att gå på ett idrottsgymnasium. 

Man blir erbjuden att träna i en miljö med människor som bär med sig samma intresse samt 

väldigt duktiga tränare, det känns helt enkelt tryggt att vara i en bra miljö där man kan ut-

veckla sina egenskaper som fotbollsspelare samtidigt som man har skolan vid sidan om 

också. 

Informant 7 

 

8.2.2 Största utmaningen på idrottsgymnasium 

Genom alla informanter var likheten den att många talade om att det jobbiga var att finna ork 

och vilja samt att behålla det under studietiden på idrottsgymnasium. Informant 1 talade om 

att återhämtning mellan passen var viktigt att tänka på för att kunna prestera senare på efter-

middagen och även komma tillbaka till skolan fokuserad. Informant 8 samt 2 fokuserade mer 

på att dra upp vilja och motivation för att verkligen orka med alla passen. Det är väl att orka 

med alla passen, det är ju att du har.. nu har vi ju sju idrottspass eller aa fotboll och gympass 

på dagar eller en skolvecka då, berättar informant 8. 

 



 

24 

Informant 2 berättar mer om hur han på sitt sätt och sina omständigheter tacklar problemet 

med att finna ork och motivation - det är nog det jag skulle vilja säga, att man verkligen kom-

mer motiverad till varje träning 100 procent, avslutar informant 2 sitt svar till denna fråga 

med. Medan informant fokuserar på viljan så tar informant 7 upp sina erfarenheter angående 

början av idrottsgymnasiet. Den största utmaningen som jag anser asså, har varit att komma 

in i det de första månaderna, asså du vet man kommer till en helt ny miljö, människor 

osv…vilket blir lite tufft att anpassa sig till, berättar informant 7 om angående sin upplevelse 

in till idrottsgymnasium. Informant 7 fortsätter även på ämnet om utmaningar och tar upp 

kombinationen av skola och idrott där han berättar att skolan i kombination med fotboll också 

har varit stor och tuff utmaning.. vi tränar mycket och bruka oftast ha mycket i skolan också.. 

vilket tar mycket på krafterna… 

 

8.2.3 Balans mellan skola, idrott och privatliv 

I denna fråga berättade både informant 8 samt 2 att den sociala delen oftast finns med tanke 

på fotbollen och vännerna. självklart med fotbollen, det är ju socialt tycker jag, de flesta kom-

pisar man har är ju på fotbollsplan tycker jag så aa, när man väl tränar så hänger man med 

sina kompisar i princip, berättar informant 8. Informant 2 är även inom dessa ramar och talar 

om att det är ju så himla nära på varandra hela tiden, men asså i laget, så blir ju det sociala 

och fotbollen, det är ju liksom i ett nästan. Informant 5 däremot försöker ju att prioritera så 

mkt, eller, få så mkt gjort i skolan som möjligt så jag slipper det där hemma, för att träningar 

eller annat kan dyka upp, berättar informant 5. För informant 1 handlar det mycket om plane-

ring i vardagen och kunna prioritera det som är viktigt. Enligt informant 1 är även tränarna 

förståndiga till detta då tränarna oftast är erfarna inom detta och förstår hur jobbigt det kan 

vara. 

 

8.2.4 Riktlinjer och hjälpmedel 

Alla informanter var ense om att de på något sätt får stöd från skolan, genom planering eller 

extra tid till inlämningar. Informant 3 berättar om att han suttit sig ned med tränarna och har 

lagt typ ett schema så man kan kombinera idrott kompisar o socialt liv o allt så. Informant 4 

tolkar det som lycka när han har samma tränare på skolan som vi har i laget då, så det är en 

stor fördel, de är ju förstående liksom ifall man ligger efter i skolan får man ju liksom stanna 

kvar och få stöd. För informant 4 är även förståndet från lärarna väldigt viktigt - de förstår ju 

liksom att vi har väldigt mycket, mycket fotboll o träningar o så, de finns där med hjälp om 

man behöver, berättar informant 4.  
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Informant 8 berättar om uppoffringar som måste tas för att hinna med både skola och idrott. 

[...] samma sak med fotbollen att man får hoppa över en träning om man känner att man lig-

ger efter i skolarbete o såna grejer, o de väldigt bra tycker jag, berättar informant 8. Infor-

mant 7 tolkar hjälpmedel på ett annat sätt än de andra informanterna - det finns ingen brist på 

hjälpmedel, utan finns folk som finns där och stöttar en ifall det behövs, sen får man såklart 

också tips och råd om hur man ska göra gällande olika saker och ting för att klara av det på 

ett bättre sätt. 
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8.3 Skola 

8.3.1 Mål med skolan 

Medan vissa informanter verkligen satsar på höga betyg att ta med sig från skolan så nöjer sig 

andra med att bara klara sig och istället lägga ner större fokus på skolan. Informant 4 berättar 

att han vill ha en utbildning, man vet ju aldrig om man blir skadad eller så måste ju ha plan 

B. Informant 2 hänger även på här då han vill få så bra som möjligt i alla ämnen. Informant 2 

fortsätter även och berättar att han inte har A i allting men det är målet liksom. För jag tycker 

ändå liksom att skolan rolig ändå, vissa grejer, så ser jag ändå fram till efter fotbollskarriä-

ren, så vill jag kunna göra något efter fotboll, fortsätter informant 2. Även informant 1 berät-

tar om framtiden kopplad till skolan då han tänkt studera vidare inom 

medicin senare om inte fotbollen fungerar. 

 

På andra sidan spektrum finner författarna informant 8 som enbart nöjer sig med att få god-

känt i skolan och inte satsar lika högt som tidigare nämnda informanter, detta av en rimlig an-

ledning. Informant 8 berättar att han inte satsar så jättemycket på min skola alltså, för att jag 

vet vad jag ska utbilda mig till sen. Informant 5 tolkar sin situation som bra då han tycker att 

han alltid haft det enkelt för skolan - jag har ju alltid såhär väldigt lätt för skolan jag har ju 

haft den, haft den turen så att säga.  

 

8.3.2 Strategier för att nå målen med skolan 

När det kommer till strategier och att uppnå sina mål med skolan så är alla informanter inne 

på samma område, nämligen ansvar. Informant 8 brukar schemalägga det lite så man har koll 

på det så man kan kombinera det med fotbollen så man inte behöver störa någon träning el-

ler så. Detsamma gäller informant 1 då han är noggrann med att planera mina studier och 

sätta upp på en kalender, detta gör informant 1 för att se vad jag har framför mig och även 

motivera och utmana mig själv hela tiden på prov och så vidare.  

 

Informant 8, 4, 5 samt 3 berättar alla om hur de utnyttjar lektionstid till att studera så mycket 

som möjligt för att slippa det senare där hemma. Informant 8 berättar att det är viktigt för ho-

nom att hänga med på lektionerna när man väl är i skolan så, häng med på de så slipper du 

göra de hemma typ. Även informant 4 tycker att man bör hänga med på lektionerna eftersom 

att jag har mycket träningar o så, så det är väl det viktigaste att man ligger i takt. 



 

27 

Informant 3 fokuserar på skolarbetet under lektionstid så att det blir mindre jobb hemma. In-

formant 5 ser det inte som hela världen att ta med sig skolarbetet hem, om jag behöver kom-

plettera elr så vidare, något annat så får jag göra det där hemma, berättar informant 5. 

 

8.3.3 Motivationsfaktorer i skolan 

Inom denna fråga fann författarna en uppdelning mellan motivation från fotbollen och framti-

den, en del informanter blir motiverad för att fortsätta spela fotboll medan andra vill kunna 

studera vidare och använda sina betyg. Enligt informant 2 blir man motiverad av fotbollen, 

för det hör ihop här att sköter man sig inte skolan så får man inte vara med på fotbollen, 

därav ser informant 2 fotbollen som motivation i koppling till skolan. Informant 3 berättar om 

sina framtidsplaner med fotbollen i relevans till skolan - alltså om jag inte klarar mig, klarar 

att leva fotboll så vill jag alltid ha något att falla tillbaka på. 

 

För informant 6 och 7 är betygen det som motiverar de i skolan eftersom de talar mer om 

framtiden och att kunna ha alternativ även i skolan. Informant 7 ser på skolan som en plan b 

ifall det inte går igenom med fotbollen - det som motiverar mig i skolan är självklart betygen, 

asså att kunna göra så bra ifrån mig, för att sedan kunna ha det mig när jag söker till någon 

utbildning framöver, ifall det inte blir något med fotbollen. 

 

Sedan har författarna ett favoritcitat från informant 3 angående tankarna inför framtiden i re-

levans till skolan:  

 

 

 

Så man inte blir, jag vill inte bara, bli en sån som jobbar på 

ICA eller nåt sånt, enkelt jobb hela mitt liv, jag vill kunna bli någonting. 

Informant 3 
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8.4 Idrotten: 

8.4.1 Mål med idrotten 

Till skillnad från målen i skolan så satsar alla informanter helhjärtat på sin idrott, däremot 

finner författarna även lite olikheter bland svaren. En del informanter vill bli så bra som möj-

ligt utan några specifika mål med andra vill nå toppen av de europeiska ligorna. 

 

För informant 8 gäller inga specifika mål utan det handlar mer om att se typ hur bra jag kan 

bli, sen får man se hur de, hur långt det räcker liksom. Även informant 2 är inom ramarna - 

mitt mål är att komma och se hur det är när man når sin maxpunkt. Informant 2 fortsätter 

även visa hjärta och engagemang till fotbollen då han berättar att man får offra mycket på 

vägen, för det blir värt ändå sen i slutändan. 

 

Informant 2 samt 4 känner att de på något sätt vill ge tillbaka föräldrarnas insats med det 

dubbla. Informant 1 satsar väldigt högt med ambition och tankar om att en dag bli en topp-

spelare på toppnivå, ingen mittemellan. Informant 1 vill även kunna leva på fotboll och att ge 

tillbaka dubbelt till min familj. Informant 4 satsar på fotbollen för att komma så långt som 

möjligt och leva på det samt att kunna hjälpa mina föräldrar när de går i pension o så, att 

kunna hjälpa de såsom de hjälpt mig. 

 

8.4.2 Visioner med idrotten 

Visionerna bland informanterna varierar sig inte mycket utan det är mer en fråga om hur spe-

cifika de är. Medan informant 3 vill vara ut i världen, internationellt så vill informant 6 

hamna i Manchester United. Informant 5 specificerade inte något vidare utan nämner att 

drömscenariot är väl att spela på en fullsatt arena, att kunna försörja sig på fotbollen. Infor-

mant 7 har drömmarna om att spela i ett topplag ute i Europa och etablera mig där som fot-

bollsspelare. 

 

8.4.3 Strategier för att nå målen med idrotten 

Mina strategier är att planera mycket, engagera sig mycket, träna mycket, att det alltid ska 

vara bra kvalité i allt man gör…det skulle jag nog säga är mina främsta strategier för att 

kunna lyckas. 

Informant 7 
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Tiden hos informanterna var en gemensam faktor som svar till denna fråga. Informanterna 

uttrycker sig på ett sätt som tyder på att det handlar om att lägga ner tid och engagera sig så 

mycket som möjligt för att bli så bra som möjligt. Informant 6 förklarar att han inte har några 

särskilda strategier, utan jag lägger bara ner mycket tid på det. Träna mycket på egen hand. 

Informant 1 berättar att han är medveten om att han bor helt själv så är man i sin egna 

bubbla och då har man bara sin karriär att jobba med. Enligt informant 8 handlar det mycket 

om att prestera, vara seriös när jag är här o tränar så, så sköter det sig bra, ta lite ansvar för 

mig själv, göra det lilla extra.  

 

8.4.4 Tidfördelning kring skola och idrott 

 

Det finns alltid tid. Det är ju bara bullshit om man säger att det inte finns tid. 

Informant 2 

 

Återigen ser författarna en koppling mellan tid och ork. Informant 2 tror ej att man inte har 

tid för något utan allt handlar hur man planerar det. Motivation och vad du vill göra. För in-

formant 5 kommer prioritering utefter vad som tolkas vara roligast. Detta får däremot negativ 

påverkan då informant 5 berättar att han känner sig lite sliten, det kan ju vara det som är 

hindret lite.. med det menar informant 5 att han kan bli för sliten efter träningar för att orka 

med plugget hemma. Informant 7 talar om hur han försöker finna balansen genom att lägga 

så mycket tid som möjligt på båda, asså jag vill inte att man gör bra ifrån sig på den ena och 

så faller den andra. Hinder och hinder, allt beror på hur man planerar det och hur man för-

delar sin tid, berättar informant 7 och förklarar sedan att det är självklart att det kan bli 

mycket från båda hållen.  
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8.5 Framtiden 

8.5.1 Den egna framtiden 

Under denna fråga ser författarna en koppling till frågan om deras visioner, det är oftast 

samma tankar som tas upp. Alla informanter är ense om att de vill bli professionella fotbolls-

spelare, nivån däremot kan variera en del. Informant 5 berättar återigen om att det som driver 

mig det är väl att man ska kunna spela på en fullsatt arena, det hade varit riktigt coolt ju, 

återigen är det ingen specifik klubb som nämns. Informant 3 siktar högt och vill hamna i top-

pen av Europa. Informant 6 är mer specifik till frågan och talar återigen om drömmen är att 

bli proffs i Manchester United, men lägger denna gång till att han skulle jag vilja vara fot-

bollstränare, någonting inom fotboll eller något annat, jobb etc. Informant 7 tar ett steg i ta-

get och börjar med tankarna kring karriären med att etablera sig först i allsvenskan, sedan 

fortsätter han berätta om nästa steg att komma ut i Europa och även etablera sig där så att 

man blir en spelare bland de största. Det är nog mitt drömscenario, säger informant 7. 

 

8.5.2 Tankarna inför framtiden i relevans till kombination av skola och idrott 

När författarna når slutet av intervjun märker de att informanterna slås till av verkligheten, 

med detta menar författarna att informanterna upptäcker att de vid ett tillfälle faktiskt måste 

välja mellan skola och idrott. Inget varar för evigt. Informant 2 talar direkt om att han nog 

inte kombinera min fotboll och skola asså i framtiden. Informant 2 fortsätter sedan med att 

han nog kommer köra på fotbollen nu och antingen funkar fotbollen nu eller inte, detta gör 

han efter han vet hur det är, det här med att plugga och träna såhär mycket och det tar ju 

mycket tid alltså. Informant avslutar även sin mening genom att resonera kring tiden och att 

det sociala livet försvinner vilket innebär att jag inte kommer kombinera ihop de två. Infor-

mant 4 och 6 är mer hoppfulla till kombinationen av skola och idrott. Informant 4 berättar att 

han hoppas på att han får man ett bra kontrakt direkt nånstans och kan försörja sig på fotbol-

len, alternativet för informant 4 blir att läsa vidare lite och kombinera men förhoppningsvis 

så kan man försörja sig direkt. Informant 6 ser mer på skolan som något han kan falla till-

baka - [...] funkar fotbollen bra så behöver jag kanske inte det just nu i alla fall, men jag har 

det kvar tills den dagen jag behöver det som backup. 
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9 Analys 

Här analyseras resultatet utifrån Bourdieus tre rationella begrepp. 

 

9.1 Habitus 

Enligt Bourdieus teori ‘habitus’ är familjen och uppväxten en avgörande faktor för hur en in-

divid utvecklas som person, tänker samt agerar i framtiden. Uppväxten samt vad och hur in-

dividen värdesätter saker och ting i omgivningen sätter individen inom resterande ramar 

såsom fält och kapital (Broady 1991). Bland alla informanter fann vi stöd i form av närvaro 

samt ekonomi från föräldrarna. Familj och vänner var även den gemensamma faktor som fick 

in informanterna till fotbollens värld. De flesta informanter är så beroende av stödet från sina 

föräldrar att de även talade om att det inte skulle vara möjligt att gå på idrottsgymnasium om 

det inte vore för föräldrarna. Denna grad av stöd varierade självfallet mellan individerna då 

vissa var mer beroende av föräldrarna än andra, men i slutändan kan slutsatsen dras om att 

föräldrarna och uppväxten resulterat i att informanterna går på ett idrottsgymnasium. Alla in-

formanter hade även på något sätt påverkats till att ta beslutet att spela fotboll. Vare sig det 

var föräldrar eller miljö så kan vi säkerställa att uppväxten i sig var det ledande faktor som 

påverkade individerna till deras beslut till att i dagsläge spela fotboll. 

 

Informant 7 talade om att pappa var en viktig faktor till att han började samt fortsatte med 

fotbollen. Till en början tyckte informant 7 att det lät spännande och kul med fotboll och det 

var även därifrån han utvecklade en känsla för sporten. Även informant 3 och 6 blev påver-

kade av pappa som sedan resulterade i att de spelade fotboll. Pappa till informant 6 var trä-

nare när informant 6 var yngre och det är på det viset som informant 6 tagit ett steg in i fot-

bollen. Informant 3 berättar att hans pappa var aktiv inom fotbollen och det var på så vis som 

han också började spela. 

 

Alla 3 informanter påverkades av tidigare erfarenheter och i synnerhet pappan som sedan fick 

informanterna in på banan till fotbollens värld. Dessa erfarenheter och upplevelser sedan tidi-

gare år har lett till att respektive informanter i dagsläge är aktiva inom fotbollen.  
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9.2 Socialt fält och Kapital 

Informanterna till denna studie tacklas en del med balansen mellan socialt liv, skola samt id-

rott. Däremot har vissa lyckats finna en lösning genom att tolka fotbollsträningar som den so-

ciala biten. Bland dessa individer tolkas fotbollsträningar som det sociala fältet där de knyter 

band med varandra för att sedan utnyttja detta sociala kapital till att umgås och njuta av 

varandras bidragande karaktärer. Bland de viktigaste faktorerna inom ramarna för socialt ka-

pital finner informanterna sina föräldrar och familj. Bland familjen finner de flesta informan-

terna sin trygghet med tanke på det stöd de får genom socialt och framförallt den ekonomiska 

biten som möjliggör för de flesta informanter att kunna träna i en miljö där de kan satsa på 

sin idrott samtidigt som de har skolan vid sidan om. I koppling till detta innehar informan-

terna även en del kulturellt kapital samt lägger en del av de ner tiden att utvecklas mer inom 

skolan samt som personer. Genom skolgången utvecklas även det kulturella kapitalet genom 

språkbruk och kunskap inom det valda området, i detta fall idrott. 

 

Enligt informant 8 lyckas han åstadkomma det sociala fältet och kapitalet genom att se fot-

bollsplanen som både en del av skolan och privatliv i sig. Detsamma gäller informant 2 då 

han också löser den sociala delen på fotbollsplanen. Detta tror författarna beror på och kan 

förklaras genom habitus. Då habitus oftast är anledningen i grund till vad som senare händer 

så kan det förklaras genom tidigare erfarenheter hos informanterna och deras tolkning till det 

sociala fältet på fotbollsplanen under skoltid.   

 

9.3 Sammanfattning av Bourdieus teorier 

Enligt Bourdieu (Broady 1991) är dessa tre begrepp beroende av varandra och en individ 

måste förstå sig på alla för att få en helhetsbild av hur de fungerar ihop. I författarnas fall 

måste en enighet mellan habitus, fält och kapital förstås för att kunna tolka informanternas 

situation. Författarna väljer att jobba bakifrån för att knyta ihop säcken på ett så bra sätt som 

möjligt samt att författaren skall få en bättre förståelse över hur alla tre begrepp är relativt 

viktiga i dessa sammanhang. 

 

Som tidigare nämnt så studerar eleverna på ett idrottsgymnasium och får då möjligheten att 

utvecklas inom både skola samt idrott. Denna situation ger med sig främst i form av socialt 

kapital där individerna finner varandra och kan utnyttja varandras karaktärer där de umgås 

och utvecklas tillsammans som personer. Det sociala kapitalet sker självfallet p.g.a. det soci-

ala fältet som skapas eftersom informanterna har fotboll som främsta gemensamma nämnare. 
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Kombinationen av idrott och studier möjliggör dubbla karriärer som i sin tur tillhandahåller 

det kulturella kapitalet i form av utveckling av språkbruk och djupgående kunskap inom ett 

visst område. Eftersom författarna valde att förklara detta bakifrån så förklaras varför eller 

hur informanternas situation ser ut som de gör i dagsläge. Nu när författarna förklarat det so-

ciala samt kulturella kapitalet i samband med det sociala fältet kan då en diskussion om infor-

manternas förflutna tas upp. Informanterna berättade alla att de på ett eller annat sätt påver-

kats och utvecklats till den de är i dagsläge. Detta kan förklaras genom fenomenet ‘habitus’, 

vilket innebär att en individs förflutna kan påverka individen till att ta aktuella beslut (Broady 

1991). Det är även det som hänt med informanterna, alla har genom deras förflutna, sedan de 

var barn påverkat beslutet om att gå på idrottsgymnasium. 

 

Detta ger av en dominoeffekt av beslutstagande som på något vis leder till att en individ, eller 

i detta fall informanterna, står där de befinner sig i dagsläge. Från att påverkas av en familje-

medlem eller vänner till att efter några år studera på idrottsgymnasium - detta är förklaringen 

till varför saker ser ut som de gör, genom begreppen habitus, fält och kapital. 
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10 Diskussion 

Nedan kommer metoden att diskuteras av författarna samt själva resultatet tillsammans med 

tidigare forskning. Resultatet kommer också att kopplas till Bourdieus tre rationella begrepp, 

d.v.s. fält, habitus och kapital. Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som 

går på idrottsgymnasium hanterar kombinations skola och idrott. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra semistrukturerade intervjuer detta på grund av att man ville få mer 

djupgående intervjuer.  Den valda metoden ansågs vara lämplig ur författarnas perspektiv för 

att uppfylla det valda syftet. Kollar man ur ett statistiskt perspektiv så var nio intervjuer för 

få, men eftersom författarna inte valde att fokusera sin studie på statistik så var det tillräckligt 

med att genomföra nio intervjuer. Författarna för denna studie valde att genomföra nio inter-

vjuer detta på grund av att man ville säkerhetsställa studiens kvalité. Att ändra urvalet till in-

divider som inte går på idrottsgymnasium istället för “aktiva elever” som går på idrottsgym-

nasium hade säkerligen resulterat i att författarna hade fått annorlunda svar från informan-

terna eftersom de inte befinner sig i den aktuella situationen av går på idrottsgymnasium och 

vet inte hur det är för tillfället. Författarna valde att genomföra sina intervjuer fysiskt. I kopp-

ling till detta påpekar Bryman (2011) att genomföra fysiska intervjuer kan ge ett bredare svar. 

Tack vare att författarna genomfört intervjuerna fysiskt, så känner de i gruppen att de lyckats 

få bra och breda svar utifrån informanterna perspektiv gällande att hantera kombination skola 

och idrott. Författarna för studien valde även att använda sig av internationella och nationella 

källor och tidigare forskningsmaterial för att så långt som möjligt kunna stärka studiens pålit-

lighet. 

 

De informanter som intervjuades i studiens syfte var inte handplockade och kraven var endast 

att uppfylla det som faller under bekvämlighetsurval. Därav har författarna för studien inte 

avgränsat sig eller expanderat tankarna för att kanske nå ut till t.ex. fler informanter, tjejer el-

ler annan idrott. Författarna har även diskuterat kring studiens olika utvägar och vad för svar 

som kunde analyseras om denna undersökning gjordes på tjejer samt andra idrotter vare sig 

det är individuell eller lagidrott. 

 

Eftersom vi, författarna för denna studie var sena i starten p.g.a. vissa omständigheter så hade 

vi inte tillräckligt med tid för att genomföra fler intervjuer och kanske även då fått tag i tjejer 
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som spelar fotboll. Denna tidsbegränsning gjorde denna studies datainsamling och empiriska 

del lidande då vi som författare känner att vi kunde få mer till undersökningen och studiens 

syfte om det fanns mer tid att utnyttja. 
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 11 Koppling till tidigare forskning 

När författarna jämförde deras resultat med tidigare forskning så märkte de att det fanns 

många likheter men även hel del olikheter mellan deras resultat och tidigare forskning inom 

området. Svaren författarna fick av informanterna kunde sättas in i ett område som tidigare 

forskning redan nämnt.  

 

Upplevelsen idrottselever har på idrottsgymnasium samt hantering av dubbla karriärer varie-

rade från individ till individ, men en gemensam faktor författarna fann mellan informanterna 

var att ständigt finna balansen mellan studier, idrott samt sociala roller. Detta tar även Bruner 

(2008) och MacNamara (2010) upp angående upplevelse och hantering av dubbla karriärer. 

Enligt Bruner (2008) och MacNamara (2010) varierar upplevelsen att gå på idrottsgymna-

sium hos individer men de söker alla en balans mellan studier, socialt liv samt idrottandet. 

Självfallet kommer inte balansen till enkelt utan kräver en del anpassning, prioritering samt 

uppoffringar. Däremot tog idrotten över en del då informanterna oftast prioriterade det ef-

tersom det uppfattades som roligare. Detta resulterade i att informanterna oftast prioriterade 

och värderade idrott, familj och över utbildningen. Enligt Stambulova (2012) har oftast indi-

viderna en ojämn balans mellan socialt liv, skola och idrott och därav hamnar ett av dessa ut-

anför, oftast utbildningen.  

 

Informanternas beslut att flytta hemifrån resulterade i en psykologisk samt psykosocial ut-

veckling då majoriteten var ense om att blivit mer ansvarsfulla. Utvecklingen sker även ge-

nom att de t.ex. byter tränare, träffar nya vänner och bor själva. Detta tar även Wylleman 

(2007) upp när det talas om kraven av flerdimensionella faktorer, i detta fall psykologiska 

samt psykosociala. Wylleman (2007) talar om anpassning till nya miljö, nya tränare och nya 

vänner hos individer. Informanterna upplevde även att de behöver utveckla samt förbättra fär-

digheter inom skola, idrott och privatliv för att hantera dubbla karriärer. Engström (2011) tar 

upp olika områden som idrottselever oftast uppfattar att de behöver förbättra. I Engströms 

(2011) studie uppfattade eleverna att de behövde förbättra förberedelser inför bl.a. prov, täv-

lingar, prestation på tävlingar. Däremot var inte några av Engströms (2011) exempel något 

författarnas informanter pratade om att de behövde utveckla.  

 

Angående stressnivån så var den relativt låg bland informanterna med tanke på att det största 

hindret oftast var återhämtning mellan olika aktivitet eller studier. Informanterna upplevde 
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även att de får den stöd de behöver från yttre faktorer såsom föräldrar, vänner, tränare samt 

lärare. Tränarna var oftast lärarna i skolan också vilket underlättade förståndet att få extra tid 

till inlämningar i skolan då informanterna upplevde att de inte skulle hinna. Stambulova 

(2013) talar en hel del om upplevelsen på idrottsgymnasium hos idrottselever och deras nivå 

av stress. Författarnas studie och Stambulovas (2013) forskning stämde inte överens helt då 

stressnivån hos författarnas informanter inte var lika hög som Stambulova (2013) tolkat i 

forskningen. Däremot stämmer denna studie överens med Stambulovas (2013) forskning i tal 

om stödet idrottselever får från externa resurser, såsom stöd från vänner och familjen. Infor-

manterna till denna studie talade mycket om att de fått emotionell samt ekonomiskt stöd av 

sina föräldrar och sin familj för att lyckas bo hemifrån. 

 

En gemensam faktor informanterna talade om var orken och viljan att klara av dubbla karriä-

rer. Motivationen var en viktig faktor hos informanterna då det fungerar som en slags driv-

kraft att kunna orka med idrottsgymnasium i tre år. En annan gemensam upplevelse infor-

manterna talade om var den personliga utvecklingen hur de känner sig mer vuxna med ansvar 

på sina axlar efter flytten hemifrån. Majoriteten av informanterna tolkade sin situation även 

som atleter eller idrottare, utöver skolan, då de fokuserar i stor grad på att bli professionella 

fotbollsspelare. I koppling till detta talar Stambulova (2013) om hur viktigt motivationen hos 

idrottseleverna är och att den ses som en resurs. Stambulova (2013) talar även om hur elever 

utvecklas på ett personligt plan, precis som informanterna svarade till denna studie. Med 

tanke på dubbla karriärer så handlar det om att kunna identifiera sig som idrottare också be-

rättar Stambulova (2013). I denna studies fall tolkade idrottseleverna sig som idrottare med 

tanke på att de flesta prioriterade fotbollen först. Trots detta var skolan inte oviktigt då det 

fanns informanter som ville få så bra betyg som möjligt och andra ville bara klara sig genom 

dessa tre läsår på idrottsgymnasium. 

 

Denna balans bör även alltid finnas för att lyckas inom både idrott samt utbildning, men det 

kan bli svårt då eleverna ibland står inför valet mellan antingen skola och idrott. Detta sker 

eftersom eleverna blir tvungna att fokusera på något av dessa över det andra, en fråga om tid. 

 

Enligt Stambulova (2013) sker denna prioritering i naturlig fas eller så måste individen söka 

till sig viss hjälp för att återfå takten mellan idrott och utbildning. Även resultatet talade om 

den del då individer hamnar i perioder då de måste prioritera skola över idrott och vice versa. 

Likheten till Stambulova (2013) fann författarna även då informanterna talade om den hjälp 
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de kan få från skolans håll för att hinna med både skola och idrott, detta genom att få extra tid 

med t.ex. inlämningar. 

 

Stambulova (2013) talar även om att elever som precis börjat studera på ett riksidrottsgymna-

sium ofta underskattar kraven att studera, idrotta samt att bo på ett riksidrottsgymnasium. I 

denna del drar författarna en skillnad gentemot Stambulovas (2013) forskning då informan-

terna för denna studie inte underskattade de krav som ställdes på ett riksidrottsgymnasium, 

både inom idrott och skola. Som tidigare nämnt så fanns det informanter som enbart ville 

klara sig genom gymnasiet medan andra presterade för att få högre betyg att ha med sig i bak-

fickan efter detta kapitel. 

 

Det förekommer oftast tillfällen då unga och talangfulla idrottare identifierar sig som idrot-

tare över allt annat. Detta kan vara positivt så hög idrottsidentitet kan verka som motivation 

och resurs till idrottarens karriär, däremot kan denna ensidighet motverka individen i framti-

den då han eller hon stöter på en identitetskris i samband med att denna tvingas sluta sin id-

rott p.g.a. skador eller annan oberäknad anledning (Brewer, Van Raalte & Linder, 1993). I 

koppling till denna forskning kan författarna dra slutsatsen om att alla informanter under in-

tervjutiden identifierade sig mer som idrottare än skolelever. Detta skedde genom olika fak-

torer såsom grad av satsning i ung ålder och motivationen till idrotten, andra tyckte bara att 

idrotten var roligare och gav därmed uttrycket för sin idrottsidentitet över utbildningen. 

 

Tidfördelningen är bland det svåraste att handskas med när elever går på idrottsgymnasium. 

Det handlar om att balansera både idrott och skola, men inte enbart den aktiva delen utan det 

krävs även en bra förberedelse för båda delarna i relevans till tiden. Individerna måste hinna 

äta i tid, lägga sig i tid samt få de timmar de behöver för återhämtning. Enligt Riksidrottsför-

bundet (2006) lade eleverna mycket tid ner åt idrotten som sedan resulterade i att koncentrat-

ionen under skolgången gick nedåt. Detsamma gällde idrottsdelen då eleverna lade ner 

mycket tid på idrotten - ja, då blev idrottandet lidande. Författarna för studien kan se likheten 

mellan Riksidrottsförbundet (2006) och egen forskning i relevans till tidfördelning hos elever 

på riksidrottsgymnasium. Många informanter uppgav att om mycket tid lades ner på idrotten 

så resulterade det oftast i att skoluppgifter blev lidande och vice versa. Något informanterna 

talade om som inte stod hos Riksidrottsförbundet (2006) var att eleverna oftast fick hjälp med 

denna kompensation mellan skola och idrott. Denna hjälp kom oftast från tränare och lärare 
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då eleverna fick extra tid för inlämning eller ledigt för att kolla en match som sedan analyse-

rades.  
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12 Slutsats 

Studiens resultat har visat ett mer ansvarstagande tankesätt hos informanterna som flyttat 

hemifrån. Med tanke på satsning att studera på idrottsgymnasium har även informanterna på 

något sätt blivit påverkade samt fått stöd av samma faktor som oftast var anledningen till att 

spela fotboll. 

 

Författarna för studien har under studiens gång lärt sig att individer som kombinerar skola 

och idrott har både likheter och olikheter sinsemellan. En av de viktigaste faktorerna som för-

fattarna tycker är intressant utifrån det de flesta informanterna svarat i denna undersökning är 

att deras föräldrar har varit en avgörande faktor till att de går idrottsgymnasium. Det vill säga 

hade inte deras föräldrar funnits där för de genom engagemang, och ekonomiskt stöd så hade 

informanterna inte heller haft möjligheten att kunna elitsatsa på sin idrott samtidigt som de 

studerar. Den andra faktorn som författarna tycker också är viktigt att ta upp i detta samman-

hang är att det ser olika ut från individ till individ gällande prioriteringar mellan skolan och 

idrotten. Denna grad av och ordning av prioritering skiljer sig med tanke på att alla individer 

växer upp i olika miljöer och de blir därmed inte påverkad av habitus, fält och kapital på 

samma sätt. 

 

Det som var intressant att det fanns individer som hade stora ambitioner och mål då de ville 

får så bra som möjligt i skolan samtidigt som de satsade fullt på sin idrott. Å andra sidan 

fanns det också individer som ville bara klara sig igenom skolan och bara få G i allting, då de 

prioriterade idrotten som mest. 

 

Avslutningsvis vill författarna för denna studie påpeka att det ser olika ut från individ till in-

divid och de faktorer som författarna vill nämna är faktorer såsom stöd, engagemang, vilja, 

ambitioner, att hitta balans etc. Alla individer är olika vilket innebär att saker och ting hante-

ras på olika sätt från individ till individ. Att få enhetliga riktlinjer så att alla kan kombinera 

skola, idrott och vardagslivet på ett bra sätt som möjligt, tror författarna är omöjligt, utan det 

handlar om att varje individ tar eget ansvar, engagerar sig och verkligen vilja orka finna ba-

lansen mellan skola och idrott. När man ändå är där och vill att det ska gå bra, då behövs 

också från en själv att man gör allt med kvalité och inte slösar bort antingen det ena eller det 

andra. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Detta är en studie som går ut på att göra en undersökning på ett idrottsgymnasium för att öka 

kunskapen om inträdet till elitidrotten/dubbla karriärer.   

 

Våra namn är Mahdi Bayar och Almedin Dzuzdanovic och vi studerar Coaching och Sport 

Management på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu på vårt examensarbete som 

handlar om individer på idrottsgymnasium. Syftet med vårt examensarbete är att göra under-

sökning på idrottsgymnasium för att kunna öka kunskapen om inträdet till elitidrotten/dubbla 

karriärer. Vi kommer använda oss av intervjuer i vår undersökning där vi har valt att inter-

vjua individer som går på ett idrottsgymnasium. 

 

Då vi vet att ämnet kan vara känsligt för er som individer är det viktigt att vi som intervjuare 

tar hänsyn och respekterar vad ni väljer att dela med er av under samtalen. Vi kommer här 

nedan presentera forskningsetiska principer som vi kommer att följa under intervjuerna: 

 

Du som blir intervjuad kommer få ta del av studiens syfte, vad din roll i sammanhanget är 

och de villkor som du som deltagare har rätt till. Efter att du som blivit intervjuad fått inform-

ation om studien har du rätt till att välja om du vill delta eller inte. Ditt deltagande kommer 

vara helt frivilligt och anonymt. Samtycker du till de krav som ställs på dig har du fortfarande 

rätten att bestämma på vilka villkor och hur länge du vill delta. Du har även rätt att avbryta 

ditt medverkande utan att följderna blir negativa och utan press från vår sida. 

 

När vi arbetar med studien kommer vi som intervjuare ha tystnadsplikt för den information 

du väljer att delge. Informationen vi samlar in under intervjuerna kommer behandlas på ett 

sätt som gör att du som deltagare förblir anonym. Den information vi samlar in kommer ha 

syftet att endast användas inom forskning. Intervjuerna kommer att vara ca 10 minuter och 

platsen kommer ske på de som blir intervjuade, efter deras villkor och i en miljö där de kän-

ner sig trygga. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Författarna för studien har valt ut 5 områden att utgå ifrån när intervjuerna utspelar sig. Det 

som kommer ske är att intervjuerna kommer utökas med följdfrågor för att författarna har 

valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer för att få en mer djupgående bild gällande 

de olika faktorerna. Intervjuerna kommer att spelas in med en telefon/mobil för att författarna 

ska sedan kunna studera de olika svaren. För att förbereda dig som blir intervjuad skickar vi 

också frågorna som behandlar de 5 olika områdena som lyder följande: 

 

1.   Familj och bakgrund: 

 Hur intresserade är dina föräldrar av ditt idrottsutövande? 

 Vad var det som gjorde att du valt att idrotta och att du just valt denna idrott? 

 Om du eventuellt har flyttat, hur har det påverkat dig som individ och dina skol/idrotts-

prestationer? 

2.   Anpassning till förändringar: 

 Hur upplever du av att gå på ett idrottsgymnasium? 

 Vad känner du har varit den största utmaningen på idrottsgymnasium? 

 Hur balanserar du socialt liv, skola samt idrott på bästa sätt? Prioritering? 

 Får du/ni några hjälpmedel/riktlinjer från skolan för att balansera dubbla karriärer? 

3.   Skola: 

 Vad har du för mål med skolan? 

 Vad har du för strategier för att nå ditt mål med skolan?  

 Vilka faktorer anser du motiverar dig i skolan? 

4.   Idrotten: 

 Vilka mål har du med din idrott? 

 Vilka visioner har du med din idrott? 

 Vilka strategier har du för att nå dina mål med idrotten? 

 Hur mycket tid lägger du på skola respektive idrott? Finner du några hinder att hinna med 

båda? 

5.   Framtid: 

 Vad tror du om den egna framtiden? 

 Har du något scenario eller drömbild om hur du önskar eller vill att din framtid ska se ut? 
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 Vad är tankarna inför framtiden i relevans till kombination av skola och idrott? 

 

För mer information om vår studie kan ni nå oss dagligen på mail och vårt telefonnummer 

här nedan: 

Namn: Almedin Dzuzdanovic 

Telefonnummer: 070 445 35 17 

Mailadress: Almedin.Dzuzdanovic@hotmail.com 

Namn: Mahdi Bayar 

Telefonnummer: 0707 94 35 73 

Mailadress: Mahdi_b94@hotmail.com 


