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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av 

idrottsgymnasium och förstå avslutsprocessen i att sluta med elitsatsningen. För att 

besvara detta baseras studien på tolv intervjuer med elitsatsande simmare som ingått i 

idrottsgymnasium men valt att hoppa av under gymnasietiden eller inom två år efter 

examen. Vidare analyseras detta med hjälp av två teoretiska ramverk, Ebaughs 

beslutsprocess och push/pull/anti-push/anti-pull-modellen. Resultatet visar att 

simmarnas upplevelse av idrottsgymnasiet är unik. Vidare lyfts att avslutsprocessen 

påbörjas av orsaker som tränarbyte, sociala anledningar utanför idrotten, pandemin 

covid-19 och minskad entusiasm. Simmarna sökte sig under den tiden till långsiktiga 

alternativ genom fortsatta studier eller arbete. Beslutet till avhoppet framkommer 

därefter som mångfasetterad och komplext där en till sju olika faktorer sammantaget 

utgör beslutet. Bland dessa faktorer återfinns: missnöje med tränare; utebliven 

utveckling; prestationsångest; tidskrävande; sociala anledningar inom idrotten; ohälsa; 

ekonomisk brist i idrotten; minskad motivation; sociala anledningar utanför idrotten; 

andra prioriteringar. Efter avhoppet upplever simmarna en identitetskris varpå det var 

lättare att hantera den med ett fokus utöver idrotten samt ett planerat avhopp. Genom 

studien betonas en helhetssyn på den idrottande individen, gemenskapen och tränarens 

roll som värdefulla i avslutsprocessen. 
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Abstract 
 

The aim of this study is to examine former elite swimmers experience of sports high 

school and understand the process of drop-out from the elite sport. To answer this 

question the study gathered data from twelve interviews with elite swimmers who were 

part of a sports high school but chose to drop out during high school or within two years 

after graduation. Furthermore, this is analyzed using two theoretical frameworks, 

Ebaugh's decision-making process and the push/pull/anti-push/anti-pull model. The 

results show that the swimmers experience of the sports high school is unique. 

Furthermore, it is emphasized that the decision-making process is started for reasons 

such as a change of coach, social reasons outside of sports, the pandemic covid-19 and 

reduced enthusiasm. During that time, the swimmers sought long-term alternatives 

through further studies or work. The decision to drop out then appears to be 

multifaceted and complex, with one to seven different factors together constituting the 

decision. These factors include: dissatisfaction with coaches; lack of development; 

performance anxiety; time consuming; social reasons in sport; illness; economic 

shortage in sports; decreased motivation; social reasons outside of sports; other 

priorities. After the dropout, the swimmers experience an identity crisis, whereupon it 

was easier to handle it with a focus outside of swimming and a planned drop-out. The 

study emphasizes a holistic view of the individual athlete, the community and the role 

of the coaches as valuable in the process of the decision. 
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1 Inledning 
 

I första kapitel presenteras en introduktion till forskningsstudien. Kapitlet består av 

forskningsstudiens bakgrund följt av syfte och frågeställningar. 

 

För många unga simmare är det en dröm att bli antagen till ett idrottsgymnasium och 

kunna ha möjligheten att kombinera skolan med en elitsatsning. Vidare kan det antas att 

en talangfull simmare som valt att lägga ner tre–fyra år av sin tid på ett 

idrottsgymnasium har en orubblig idrottssatsning. Till exempel Hanna som i denna 

studie berättar: 

 

”Det har alltid varit så himla självklart för mig att jag ska simma för alltid, 

alltså att jag ska ta mig till seniorlandslaget. Jag har aldrig kunnat se mig 

själv som inte simmare…” - Hanna 

 

Ändå är det endast 17% av juniorelitidrottare som klarat av övergången från junior till 

senior (Vanden Auweele et al., 2004, refererad i Stambulova & Wylleman, 2014). Men 

varför väljer Hanna att lägga ned satsningen och drömmen om att bli en internationell 

simmare? Vad beror dessa avhopp på? Och hur kan vi förstå det? Det är vad denna 

studie kommer att handla om. En väsentlig fråga i utvecklingen av svensk elitidrott. 

 

1.1 Problemformulering 

 

”Det finns värde i att investera i elitidrott. Internationell framgång 

inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. 

Riksidrottsförbundet strävar efter att förse våra svenska elitidrottare med 

bästa möjliga förutsättningar.”  - Riksidrottsförbundet (2019) 

 

Så beskriver Riksidrottsförbundet betydelsen av att utveckla elitidrotten. För att 

möjliggöra detta blir en del i Svenska Simförbundets arbete mot Strategi 2025 att jobba 

mot livslångt simidrottande. Mer konkret att: 
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”Fler börjar och stannar kvar i vår verksamhet där alla utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och kan välja att simidrotta för att det är 

roligt, för att må bra eller satsa och nå den yttersta eliten” - Svenska 

Simförbundet (2020a)  

 

I det livslånga simidrottandet går simmaren igenom olika avgörande faser. Wylleman et 

al. (2013) beskriver det genom Holistic Athletic Career Model vilket innefattar de 

normativa övergångarna i en idrottares liv och personliga utveckling. Modellen tar 

således hänsyn till personen bakom idrottaren och dennes karriär som helhet genom att 

beakta livets olika dimensioner som samverkar. En av övergångarna som beskrivs i 

modellen är övergången från junior till senior, i sammanhanget är det stadiet som 

idrottsgymnasieeleverna befinner sig i. Denna övergång blir avgörande. Stambulova och 

Wylleman (2014) menar att idrottarna upplever övergången från junior till senior som 

den mest utmanande i den idrottsliga karriären. För att underlätta övergången krävs det 

därför att ta hänsyn till idrottarens helhet, precis som holistic athletic career model 

antyder. Ett sätt att göra detta är genom dual careers (Fahlström, Glemne och Linnér, 

2015). 

 

Dual career defineras enligt Stambulova och Wylleman (2014, s. 612) som ”en karriär 

med två huvudsakliga fokus: idrott och studier eller arbete”. Inom dual career kan det 

återfinnas flera olika typer av system. I Sverige förekommer elitidrottsvänliga 

gymnasium, elitidrottsgymnasium, elitidrottsvänliga universitet och nationellt 

idrottsuniversitet. Däremot förekommer i denna studie endast elitidrottsvänliga 

gymnasium. Dessa gymnasium kan jämföras med nationell idrottsutbildning (NIU) och 

erbjuder en akademisk flexibilitet för idrottarna att träna och tävla i deras idrottsmiljö. 

Utformningen är inte standardiserad utan varje NIU kan själva välja hur mycket stöd 

som ges (Morris et al., 2021). 

 

Dual career och idrottsgymnasium har sedermera visat sig vara en betydande del för att 

nå landslagsnivå (Fahlström et al., 2015). Trots det stöd som ges från idrottsgymnasium 

sker större avhopp från idrotten i anslutning till gymnasietiden. Baron-Thiene och 

Alfermann (2015) studerade avhoppen bland 52 flickor och 73 pojkar som gick 

idrottsgymnasium. I studien fastställs att 29,6 procent av idrottarna avbröt deras 

idrottskarriär inom två år. En majoritet av dessa avhopp var från individuella idrotter. 
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Problematiken belyses därför i simningen som individuell idrott. Vad beror dessa 

avhopp på? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av 

idrottsgymnasium och förstå vad som leder fram till beslutet att sluta med 

elitsatsningen. Mer specifikt att ta reda på hur simmarna uppfattar den avslutsprocess 

som de gått igenom under åldern 16–20 år och därmed förstå varför och hur det går till 

när simmarna slutar. 

  

Frågeställningarna som arbetet ämnar besvara är följande: 

1. Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna tiden på idrottsgymnasiet? 

2. Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna processen till beslutet att 

hoppa av? 

3. Vilka faktorer definierar de före detta elitsatsande simmarna som bidragande till 

avhoppet? 

4. Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna tiden efter avhoppet? 
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2 Tidigare forskning 
 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning inom övergången från junior till senior, 

dual career och avhopp inom idrott, idrottsgymnasium samt simning. 

 

2.1 Övergången från junior till senior 

 

Övergången från junior till senior inträffar enligt Stambulova (1994) när idrottaren 

övergår till att delta i tävlingar på seniornivå. Stambulova och Samuel (2019) berättar 

att övergången skapar ökade krav för simmaren. Till exempel ökar intensiteten av 

träning och tävling men också större publicitet och ett ökat finansiellt behov. Dessutom 

ökar kraven i ens livsstil och relationer, till exempel att skapa en balans mellan idrott, 

utbildning, det sociala och privata livet samt förnyandet av ens kontaktnätverk. Utöver 

detta upplever idrottare i denna fas: psykologiska krav, som att skapa en identitet eller 

socialt liv; akademiska krav, som att börja en högre utbildning; finansiella krav, som att 

söka efter sponsorer eller ett professionellt kontrakt. 

 

Vidare beskriver Stambulova och Wylleman (2014) att hoppet från junior till senior 

upplevs som stort med högre standarder i träning och prestation jämfört med tidigare. 

Framför allt blir även studier och de sociala aspekterna också mer krävande utanför 

idrotten. Det skapar även hög stress och ökad känslighet att påverkas av sociala 

faktorer. Speciellt eftersom idrottaren ställs i en sits där den har en vilja att genomföra 

övergången på ett bra sätt men också behaga dennes närmare kontakter, och det i 

kombination med en osäkerhet att hantera övergången på ett lyckat sätt. Tränarens 

sociala stöd belyses som en viktig faktor i övergången. 

 

Fortsättningsvis, i en svensk kontext, menar Fahlström, Glemne och Linner (2016, s. 

14) att en framgångsrik talangutvecklingsmiljö beskrivs som ”ett lag eller en förening 

som, utifrån sina juniorer, kontinuerligt lyckas producera idrottare på toppnivå, och 

förse dem med de resurser som krävs för att hantera framtida förändringar”. Vad som 

kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö framkommer utifrån fem huvudsakliga 

faktorer: en kultur präglad av tydlig struktur; helhetssyn på den idrottande individen; 

god fysisk träningsmiljö; tränarnas kompetens; träningsgruppens sammansättning och 
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samverkan. Inom samma studie lyfts också den idrottsliga utvecklingsmiljöns 

påverkbara faktorer upp. Den tar ursprung i ett holistiskt och ekologiskt perspektiv och 

syftar därmed till att belysa vilka faktorer som blir viktiga i idrottarens närområde. 

Framför allt lyfts betydelsen av tränarnas kompetens eftersom den till större del även 

påverkar de övriga faktorerna i en god idrottslig utvecklingsmiljö. Utöver detta beskrivs 

också att en fungerande miljö vid kombination av skola och idrott är betydelsefull för 

att få en helhetsyn på den idrottande individen. 

 

2.2 Dual career 

 

Morris et al. (2021) beskriver att det skapas fördelar för idrottsstudenterna med 

möjligheten att kombinera idrott med studier eller arbete. Det hjälper idrottsstudenterna 

med att hantera motgångar, skydda mot psykisk ohälsa eller utbrändhet, och bibehålla 

perspektiv för idrottarna. Jämförelsevis är dual career idrottare oftare mer förbereda och 

framgångsrika i avhoppet än idrottare med endast ett idrottsligt fokus. En väsentlig 

faktor för de som tillhandahåller dual career är att de är villiga att ta emot idrottarna. 

Till exempel skapas barriärer för att ingå i en dual career om det är för stor arbetsbörda, 

fasta scheman, obligatorisk närvaro och en motvillighet att tillåta ett alternativt fokus. 

Istället föredras att stötta idrottarens liv utanför idrotten för att kunna klara av att 

kombinera idrott och skola, exempelvis genom att vara flexibel i provdatum som 

krockar med tävlingar, erbjuda deltidsstudier och en holistisk föreningskultur. Däremot 

är det inte alltid förenligt vilket stöd som erbjuds till idrottarna. Det kan skilja sig 

mellan olika institutioner, men också mellan personal i samma institution. 

 

I en svensk kontext undersökte Stambulova et al. (2015) idrottares erfarenheter av dual-

career i samband med studier på riksidrottsgymnasium utifrån idrotten, studierna och 

privatlivet. Studien inkluderar 27 sporter och 33 riksidrottsgymnasium.  I resultatet 

framkommer det att det ställs högre krav när en kombination av idrott, studier och 

privatliv sker. Exempelvis behöver idrottarna bland annat tackla idrottens utmaningar 

med tävlingar, skador och planering av tid, men också studierna för att få bra betyg. För 

de idrottare som flyttat till staden ställdes dessutom krav på att självständigt klara av att 

hantera ett hushåll samt privatekonomin. För att stötta idrottarna föreslogs tre teman: 

stöttning innan, i början och under skolgången; bättre koordination mellan tränare och 

lärare samt tips från tidigare idrottare. 
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2.3 Avhopp inom idrott 

 

Att göra en övergång från elitsatsningen kan både resultera i positiva och mindre 

positiva utfall (Stambulova & Samuel, 2019). Processen till avhoppet kan uppfattas som 

en öppen process där resultatet kan leda till en kris, men också en chans för personlig 

utveckling. Hur avhoppet därefter spelar ut kan påverkas av olika faktorer, till exempel 

idrottarens personliga och sociala resurser, anledningen till avhoppet samt 

omständigheterna i det enskilda fallet (Alfermann & Stambulova, 2007). 

 

Varför idrottarna väljer att lägga ned elitsatsningen kan bero på flera olika orsaker. I en 

studie av Molinero et al. (2006) undersöktes avhopp från idrotten i relation till kön, 

individuell idrott eller lagidrott och tävlingsnivå. Resultatet i studien visade att den 

främsta anledningen till att hoppa av var att de ”hade andra saker att göra”. Utöver detta 

uppkom anledningar som missnöje med tränaren, uppfattning av misslyckande och brist 

på lagkänsla. Likväl presenterar Rottensteiner et al. (2013) ett liknande resultat där den 

huvudsakliga anledningen till avhopp var att de ”hade andra saker att göra” men också 

en sjunkande nivå av spänning inom idrotten. Vidare beskriver Butcher, Lindner och 

Johns (2002) att bidragande faktorer till avhopp var andra icke-idrottsliga aktiviteter, 

andra sporter och brist på nöje inom idrotten. Enoksen (2011) tillägger att 

skadefrekvens, stagnering, utbildningskrav och brist på motivation är betydande 

faktorer för avhopp inom friidrotten. Ytterligare gör Crane och Temple (2015) en 

genomgång av 557 studier och identifierar fem stora områden som blir återkommande i 

sammanhanget: brist på nöje, upplevd fysisk förmåga, social press, 

tävlingsprioriteringar och fysiska faktorer (t.ex. ålder/mognad, skador). 

 

I en svensk kontext studerar Eliasson och Johansson (2014) varför svenska 

innebandyflickor väljer att sluta. Det sammanfattas med hjälp av sex olika faktorer som 

bidrar till avhopp: ökad fokus på idrottsprestation och resultat, ändringar i 

lagformationen, nya tränare och förändringar i tränarens attityd, intresse i annan 

aktivitet eller sport och höga krav på sig själva. Resultatet förklarar också komplexiteten 

i beslutet och att det ofta är en kombination av tre eller fyra av faktorerna som bidrar till 

avhoppet. Sammantaget är återkommande anledningar till avhopp person- och 

miljöfaktorer, konflikt av intressen, tränarrelationen och uppfattad förmåga. 
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För många idrottare kan idrottskarriärens avslutande fas vara kopplat till psykologisk 

påfrestning. Under denna fas belyses tre krav som i avslutandet kan upplevas: 

yrkesmässiga/finansiella krav, familjära/sociala krav, men även en anpassning till nya 

matvanor. Majoriteten av idrottarna upplever dock en god anpassning till livet efter 

idrottskarriären, men mellan 15% och 20% behöver professionell hjälp att hantera den 

psykologiska påfrestningen (Stambulova & Samuel, 2019). 

 

Hur idrottarna reagerar på avhoppet är också väldigt individuellt. Däremot kännetecknas 

kvaliteten av avhoppet utifrån dessa faktorer: anledningen till avhopp, upplevelsen av 

avhoppet som en lättnad snarare än en förlust, personlig erfarenhet, den idrottsliga 

identiteten och personlig hantering av avhoppet samt sociala resurser. Är beslutet 

frivilligt anpassar sig idrottaren bättre till livet efter idrottskarriären än om beslutet är 

tvingat, till exempel av en skada. I sådana fall skapas en negativ reaktion med större 

psykologisk påfrestning samt förlorandet av en identitet. Mestadels planerar inte 

idrottarna deras avhopp men för de idrottare som gör detta upplevs ett mer positivt 

avslut och belåtenhet efteråt (Stambulova & Samuel, 2019).  

 

Vidare menas att idrottare som till största del identifierar sig som idrottare har en tuffare 

tid i avhoppet och upplever en större psykologisk påfrestning (Stambulova & Samuel, 

2019). I en studie av Torregrosa et al (2015) studerades 15 olympiska idrottare som 

ingick i dual career. För dessa idrottare underlättades avhoppet jämfört med de idrottare 

som enbart hade ett idrottsligt fokus. 

 

2.4 Avhopp inom idrottsgymnasium 

 

Baron-Thine och Alfermann (2015) studerade dual career-idrottare med målet att 

identifiera vilka personliga egenskaper som förutser avhopp. I resultatet framkom att 

fysiska besvär var större bland de avhoppade medan de som hade motivation till att 

vinna samt självoptimering visade färre antal avhopp. Majoriteten av de avhoppade var 

även tjejer och inom individuella idrotter. 

 

Inom Sverige har begränsade studier gjorts på ungdomar i idrottsgymnasium som väljer 

att avsluta sin idrottssatsning. Farias och Petersson (2016) har däremot studerat 
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avhoppet inom blandade idrotter utifrån push/pull/anti-push/anti-pull-modellen. I 

studien framkommer att anledningarna till avhopp grundade sig i skador, tidsbrist, 

sociala problem utanför idrotten, sociala problem inom idrotten och idrottskulturen. 

Även Bogren och Rodenburg Lindholm (2020) studerade frågan, men utifrån kvinnliga 

handbollsspelare på idrottsgymnasium. I studien framkommer att den huvudsakliga 

anledningen till att hoppa av är negativa relationer med tränare och lagkamrater. Det 

påvisades också att dessa saknade idrotten men har gått vidare med deras andra 

karriärval. 

 

2.5 Avhopp inom simning 

 

Salguero et al. (2004) har studerat 62 simmare i åldern 14 till 30 år med syftet att 

undersöka anledningar till avhopp. Resultatet från studien indikerar precis som övriga 

studier att ”andra saker att göra” är den huvudsakliga anledningen. Andra anledningar 

som framkommer var brist på nöje och upplevt misslyckande eller låg nivå. Studien 

påpekar också att de kvinnliga simmarna betonade mer den omåttliga pressen, hård 

träning, misstycke till tävling, att inte vinna och att inte känna sig tillräcklig. De 

simmare med liten erfarenhet i studien hoppade av till följd av andra idrottsintressen. 

 

Fraser-Thomas, Cote och Deakin (2008a) studerade avhopp bland 25 engagerade 

respektive avhoppade ungdomssimmare med ett fokus på fysiska och psykosociala 

faktorer. Det framkommer att avhopp var relaterat till färre hobbyaktiviteter, mindre 

ostrukturerad lek i träningen och begränsad individuell träning genom utvecklingen. De 

simmare som hoppat av hade nått en nivå där träningen blivit mer seriös tidigare än de 

engagerade simmarna. Avhoppare hade också mer sannolikt föräldrar som varit på hög 

nivå av idrottande som unga. Dessutom kännetecknades de av att vara yngst i deras 

träningsgrupp samt att de inte hade någon bästa vän i gruppen.  

 

Fraser-Thomas, Cote och Deakin (2008b) studerade vidare upplevelsen i att vara 

involverad i sporten utifrån förståelsen av träningsmönster samt rollen av stöttande 

personer i närheten. Tio engagerade och avhoppade simmare studerades och resultatet 

uppgav skillnader där endast avhoppade uppgav tidig topprestation, begränsad 

individuell träning, press från föräldrar i ungdomsåren, brist på kamrater i ungdomsåren 

och rivalitet bland syskon. De engagerade uppgav istället utvecklingsfilosofin i klubben, 
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öppen kommunikation från tränare och föräldrar, stöttning från skolkompisar samt 

positiv influens från syskon. 

 

Monteiro et al. (2017) sammanfattar anledningar till avhopp inom simning genom en 

systematisk översikt av studier. I denna ingår sex studier från USA och Kanada där det 

totalt ingår 727 deltagare varav större delen består av kvinnor. Resultatet uppger att de 

huvudsakliga anledningarna är: konflikter med tränare; andra saker att göra; upplevt 

misslyckande i utvecklingen; press från föräldrar; tränare och partner; brist på nöje och 

intresse. 

 

I en svensk kontext har Haraldsson (2019) undersökt vad som gör att elitsimmare väljer 

att hoppa av simningen. Resultatet beskriver skador, brist på motivation, bemötandet 

och relationen med tränaren som huvudanledningar. Vidare studerade Lif (2015) 

ungdomar inom simning och gymnastik och där påvisades att låg upplevd kompetens, 

tävlingsfokus, nytt fokus och tidaspekten är orsakerna till avhopp. 

 

2.6 Studiens relevans i relation till tidigare forskning 

 

Sammantaget är den tidigare forskningen väl etablerad inom avhopp, dual career och 

övergången från junior till senior. Däremot finns det en tydlig begränsning i kunskap 

om avhopp i samband med idrottsgymnasiet, speciellt inom individuella idrotter i 

Sverige. Därav blir denna studien viktig i sammanhanget eftersom den fyller en 

kunskapslucka och bidrar till en större förståelse kring hur avslutsprocessen ser ut för 

just denna målgrupp. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska ramverk som utgör stödet i analysen av resultatet 

från föreliggande studie. 

 

3.1 Ebaughs beslutsprocess 

 

Vid lämnandet av en roll menar Ebaugh (1988) att processen ser likadan ut, oberoende 

av om det gäller ett förhållande, jobb eller i detta fall idrott. Lämnandet av en roll 

kännetecknas utifrån fyra olika faser: första tvekan, att söka alternativ, brytpunkten och 

orsaken samt efter beslutet. 

 

Den första fasen, första tvekan, beskriver när simmaren börjar ifrågasätta och tveka på 

sin roll. En tidigare given situation blir numera omtolkad. När simmaren blir medveten 

om tveksamheterna börjar den tolka om meningen och de normativa förväntningarna 

associerade med rollen. I denna stadie beskrivs vidare fyra kategorier som bidrar till det 

första tvekandet. (1) Organisatorisk förändring där simmarna inte är förberedda eller 

inte anpassar sig. Deras mål och intressen skiljer sig från organisationens mål och 

intressen. (2) Utbrändhet där simmarna helt enkelt tappar entusiasm, känner sig 

utmattade eller frustrerade. (3) Besvikelse och förändringar i relationer, där den 

förväntade målbilden inte stämmer överens med verkligheten. (4) Specifika händelser 

som uppmärksammar tvekande känslor och gör de medvetna till simmaren. 

 

Den andra fasen, att söka alternativ, följer efter att simmaren börjat tveka och söker 

samt bedömer numera alternativa roller. Till en början är det oklart vilka alternativa 

vägar som finns, däremot blir sökandet mer och mer medvetet. Dessa alternativa roller 

kan antingen vara frånstöta eller stimulera det första tvekandet. I denna del inkluderas 

att; överväga för- och nackdelar, den sociala stöttningen, insikten om valfrihet, skiftande 

fokus till den alternativa rollen och lärande av den alternativa rollen.  

 

I den tredje fasen, brytpunkten och orsaken, följer en händelse som uppmärksammar att 

det nya alternativet är möjligt. Detta sker oftast i samband med en aktiv handling som 

exempelvis att lämna in uppsägning eller besluta sig för att hoppa av idrotten. 
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Händelserna som skapar uppvaknandet kan vara familjära problem, återkommande 

känslor, tidsrelaterade faktorer, hälsoproblem, ultimatum eller annat som kan utgöra en 

anledning. Den sista fasen, efter beslutet, innebär skapandet av den nya rollen och 

anpassningen som följer till den. Detta blir en utmanande fas för personen som 

emotionellt behöver avlägsna sig från tidigare självuppfattningar och normativa 

förväntningar. 

 

Med hjälp av Ebaughs beslutsprocess blir det möjligt att få en övergripande bild över 

beslutsprocessen. Den förenklar förståelsen av beslutet genom att förklara från den 

första tanken till och med övergången till den nya rollen. Därmed har den ett värde i 

denna studie för att kunna undersöka upplevelsen och avhoppet av simmare inom 

idrottsgymnasium. 

 

3.2 Push/pull/anti-push/anti-pull-modellen 

 

För att få en mer gedigen förståelse över Ebaughs tredje fas, brytpunkten och orsaken, 

behöver det definieras vilka faktorer som påverkar beslutet. I sammanhanget menar 

Fernandez, Stephan och Fouquereau (2006) dock att det inte finns ett teoretiskt ramverk 

som är anpassat för idrottare. Därför appliceras mer generella modeller i en idrottslig 

kontext med fokus på vilka faktorer som påverkar beslutet. I sådana modeller betonar 

Feldman (1994) vikten av att ta hänsyn till både push- och pull-faktorer. Push-faktorer 

definieras utifrån Schultz, Morton och Weckerle (1998, s. 45) som ”negative 

considerations, like poor health or dislike of one’s job, that induce older workers to 

retire”. Pull-faktorer definieras istället som “typically positive considerations, such as 

the desire to pursue leisure interests or volunteer activities, that attract older workers 

toward retirement” (Schultz, Morton & Weckerle, s. 45–46). Mullet et al. (2000) bygger 

därefter på modellen med två ytterliggare faktorer, anti-push och anti-pull. Anti-push-

faktorer blir i sammanhanget fördelarna av den nuvarande situationen, exempelvis den 

sociala kontexten, och anti-pull-faktorer blir kostnaderna och riskerna med den framtida 

situationen. Sammantaget utgör dessa fyra faktorer push/pull/anti-push/anti-pull-

modellen. 

 

Push/pull/anti-push/anti-pull-modellen operationaliseras därefter i en idrottslig kontext 

av Fernandez, Stephan och Fouquereau (2006). De menar att push-faktorer innebär 
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negativa reflektioner som ”pushar” idrottaren till att hoppa av, till exempel en skada. 

Pull-faktorer beskriver vidare de oftast positiva reflektionerna som driver idrottaren till 

att vilja hoppa av, exempelvis för att få mer fritid till familjen. Anti-push-faktorerna 

utgör varför idrottaren vill stanna kvar i situationen, till exempel tack vare den sociala 

kontexten. Anti-pull-faktorerna beskriver till sist varför idrottaren vill stanna kvar till 

följd av kostnaderna och riskerna att avvika. Det kan exempelvis vara ångest över att 

känna sig misslyckad i kommande miljö eller en osäkerhet över livet efter idrotten. Med 

hjälp av modellen ges en förståelse över hur beslutsfattandet till avhopp ser ut. Däremot 

beskriver den inte sammanhanget utanför beslutet, till exempel påverkan från det sociala 

stödet eller när den första tvekan skedde. 
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4 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för studiens metodval och arbetsprocess. Avslutningsvis 

presenteras en metoddiskussion där metodens utmaningar och invändningar belyses. 

 

4.1 Datainsamlingsteknik 

 

Valet av datainsamlingsteknik grundar sig i syftet och frågeställningarna som ämnas att 

besvaras. Dessa utgår från att undersöka simmarnas upplevelse samt på ett ingående sätt 

förstå avhoppets karaktär. För att fånga simmarnas upplevelser, känslor och tankar 

anses en kvalitativ metod vara lämplig (Jones, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Den kvalitativa metoden tar därefter avstamp i semi-strukturerade intervjuer. Det skapar 

en möjlighet att erhålla informationsrik data vilket även är det studien syftar till (Jones, 

2015). Eftersom att syftet är att på djupet förstå nämnda frågeställningar utgör även det 

semi-strukturerade uppläget en fördel. Framför allt möjliggör det att besvara valda 

teman men också en flexibilitet att undersöka teman som framkommer från 

respondenten (Jones, 2015; Markula & Silk, 2011). För att underlätta intervjuerna 

användes även en intervjuguide (se bilaga 1) med inspiration av de valda teorierna: 

Ebaughs beslutsprocess och push/pull/anti-pull/anti-push-modellen. 

 

Innan intervjufrågorna användes i studien testades den i en pilotstudie. En pilotstudie 

har fördelarna att frågorna testas och erhåller värdefull information om frågornas 

relevans och om dessa är tydliga. Det skapar även en erfarenhet för intervjuaren som 

blir bekväm i intervjusammanhanget (Jones, 2015). Pilotstudien testades i 

sammanhanget med en deltagare i liknande urval men däremot i sporten fotboll. 

 

Till sist intervjuades simmarna genom verktyget Zoom, framför allt eftersom det 

underlättade medverkandet till studien men också för att rådande pandemi, covid-19, 

gjorde det svårt att träffas. 

 

4.2 Urval 
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Inledningsvis valdes ett ändamålsenligt urval vilket innebär att välja deltagare utifrån 

specifika kännetecken (Jones, 2015). I sammanhanget var det ett brett urval för att få en 

inblick i intresset att delta. Deltagaren definierades som simmare som ingått i 

idrottsgymnasium och valt att lägga ner sin elitsatsning, antingen under eller efter 

gymnasietiden. Denna information skickades ut delvis via ett simtränarnätverk på 

sociala medier, men också via mail (se bilaga 2) till samtliga 23 idrottsgymnasium i 

Sverige. Detta gav initialt åtta stycken deltagare. Därefter uttnyttjades vad Jones (2015) 

kallar snöbollsurval. De åtta deltagarna blev tillfrågade och identifierade fem ytterligare 

simmare som var intresserade att medverka i studien. Dessa informerades likaså via 

mail (se bilaga 3). Därpå filtrerades antalet deltagare genom två kriterier. Det första 

kriteriet var att simmaren deltagit i idrottsgymnasium någon gång efter 2010 eftersom 

Svenska Simförbundet (2020b) uttrycker att utbildningsformen startade på nytt då. Det 

andra kriteriet var att simmaren hade hoppat av under studietiden eller inom två år efter 

gymnasieexamen. Tack vare det erhålls simmare som befinner sig i övergången från 

junior till senior. Slutligen medverkade 12 simmare, 10 kvinnor och 2 män (se tabell 1 

nedan). Dessa benämns genom pseudonymer. 

 

Tabell 1. Lista över deltagare 

Namn Kön Född Högsta nivå Avhopp 

Astrid Kvinna 2000 Juniorlandslag I samband med gymnasieexamen 

Axel Man 1999 JSM Termin 6 

Elsa Kvinna 2001 JSM I samband med gymnasieexamen 

Emilia Kvinna 1995 Juniorlandslag 1 år efter gymnasieexamen 

Hanna Kvinna 2001 Juniorlandslag Termin 6 

Julia Kvinna 1999 JSM 0,5 år efter gymnasieexamen 

Linda Kvinna 2003 Ungdoms-SM Termin 3 

Lisa Kvinna 2001 Ungdoms-SM Termin 5 

Malin Kvinna 1999 JSM 1,5 år efter gymnasieexamen 

Maria Kvinna 2001 JSM Termin 6 
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Nils Man 2000 JSM I samband med gymnasieexamen 

Sofia Kvinna 2001 JSM Termin 6 

 

 

4.3 Bearbetning av data 

 

För att i efterhand kunna genomföra noggranna analyser spelades intervjuerna in och 

transkriberades. Bryman och Nilsson (2018) menar att fördelen med detta är att det går 

att spela upp inspelningen i efterhand och veta både vad och hur respondenterna 

svarade. Det gjorde det även lättare att analysera datan i efterhand eftersom det går att 

lyssna på inspelningen flera gånger. Intervjuerna spelades in via verktyget Zoom och 

transkriberades sedan med hjälp av Microsoft Word.  

 

4.4 Analys av data 

 

Analysen av den transkriberade datan utgick från Jones (2015) som beskriver analysen 

utifrån fem steg. Det första steget innebär att bekanta sig med datan. För att göra detta 

lästes transkriberingen igenom två gånger och därmed bildades en överblick över datan. 

Här antecknades också inititala tankar och teman i analysen. Det andra steget innebär att 

reducera datan. Detta gjordes genom att välja ut relevant data för varje specifikt tema 

med de teoretiska ramverken och intervjuguiden som stöd. I sammanhanget delades det 

upp i nio olika delar: att börja idrottsgymnasiet; upplevelsen av idrottsgymnasiet; första 

tvekan; att söka alternativ; push-faktorer; pull-faktorer; anti-push-faktorer; anti-pull-

faktorer; efter beslutet. I ett tredje steg organiserades datan för varje specifik del genom 

färgkodning som markerar relevanta svar från respektive intervju inom varje del. Det 

fjärde steget innebär att visa upp datan på ett tydligt sätt. Inom varje del skapades därför 

en lista med alla respondenternas svar vilket underlättade att finna ett tema mellan 

respondenterna. I det femte och sista steget dras slutsatser från resultatet och analyseras 

med hjälp av de teoretiska ramverken samt tidigare forskning. 

 

Viktigt att notera är att analysen utgick från både en deduktiv och induktiv ansats. Den 

deduktiva analysen inträffade när datan ställdes i relation till den valda teorin. Till 

exempel när datan ställs i kontrast mot de olika faser som Ebaughs beslutprocess anger. 
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Däremot var analysen även öppen för att bilda slutsatser som inte framkom i teorin, till 

exempel temat om simbubblan, vilket kännetecknar en induktiv ansats (Jones, 2015). 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiken beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 12) som ”frågor om 

relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och etiska krav på 

forskningens inriktning och genomförande”. Vidare beskriver Bryman (2018) fyra 

etiska principer att beakta; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att undersökningens syfte och det 

frivilliga deltagandet tydliggörs för deltagaren. Samtyckeskravet beskriver deltagarnas 

självständiga beslut till att delta eller inte delta. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter till deltagarna ska skyddas från obehöriga. Till sist kräver 

nyttjandekravet att datan endast används för uttalat syfte. För att bemöta dessa principer 

i denna studie har följande handlingar åtagits: 

 

• Innan intervjun tydliggjordes studiens syfte. 

• Innan intervjun tydliggjordes det frivilliga deltagande och möjligheten att hoppa 

över frågor. 

• Innan intervjun tydliggjordes anonymiteten genom att deras personliga namn 

inte används. 

• Innan intervjun tillfrågades deltagaren om den samtycker till en inspelad 

intervju. 

• Datan skyddades från obehöriga. 

• Datan utnyttjades endast för uttalat syfte. 

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Studien syftade till att förstå frågeställningarna på djupet vilket gjorde att intervjuer som 

metod lämpade sig bäst. Däremot är det viktigt att understryka att avhoppet som ämne 

kan för vissa simmare anses som känsligt. Det går därför inte att utesluta att deltagarna 

undanhåller viss information för den sakens skull. Det blir i detta fall viktigt att se till att 

de forskningsetiska kraven uppfylls (Jones, 2015). För att göra detta tydliggjordes att 
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intervjun är konfidentiell och att respondenten i fråga när som helst kan hoppa över 

frågor, alternativt lämna intervjun. För att underlätta detta ytterliggare ställdes inga 

känsliga frågor i början av intervjun för att bygga en tillit med respondenten. 

 

Vidare blir det också viktigt att betona forskarens relation till studien, något som ofta 

omnämns som forskarens bias. Det finns två perspektiv av detta. Å ena sidan förklaras 

nackdelen att forskaren kan influera studien genom dennes bakgrund och identitet som 

tas in i studien. Å andra sidan förklaras den positiva sidan genom att en avlägsning 

mellan studien och forskarens andra aspekter av livet kan begränsa studien från olika 

insikter, hypoteser och validitetskontroller (Maxwell, 2012). För att förtydliga detta i 

denna studie förklaras vidare uppsatsförfattarens relation till studien. Uppsatsförfattaren 

har erfarenhet som simtränare och ämnar att med denna studie göra ett bidrag till svensk 

simning. Dessutom strävas att belysa samt skapa kunskap i problematiken med avhopp 

från elitsimningen för att utveckla simningen vidare. 

 

Fortsättningsvis framkommer det i resultatkapitlet olika teman. Ett tema beskriver Jones 

(2015) som en grupp av länkade samband. Exempelvis kan skada och psykologisk 

sjukdom betraktas under ett gemensamt tema som ohälsa. Utifrån resultatkapitlet 

framkommer det i vissa avseenden inget tydligt tema. I sammanhanget blir det därför 

ovissheten i temat som utformar temat. 

 

Därutöver bestod urvalet i studien av 12 simmare varav två av dessa är män. Detta var 

dock inte något förutbestämt utan en följd av snöbollsurvalet. Jones (2015) menar 

vidare att det i en kvalitativ metod bör strävas efter en ”mättnad” där fler deltagare inte 

bidrar med någon ny kunskap. Därmed förespråkas inte att sträva efter ett specfikt antal 

deltagare. Å ena sidan kan det därför uppfattas som att fler män i studien skulle bidra 

med mer mättnad. Däremot skiljde sig inte svaren märkbart mellan de två könen och 

därför betraktas det inte heller som en problematik i sammanhanget. 

 

Slutligen är det av betydelse att diskutera generaliserbarheten i studien. En nackdel i att 

intervjua är att det kräver mycket resurser. Således kan en konsekvens vara att urvalet 

blir smalt och icke-representativ för en större del av befolkningen (Jones, 2015). Andra 

länder och kulturella kontexter liknar möjligen inte den svenska idrottskulturen. Därför 

har det uppmärksammats att resultaten möjligen inte är tillämpningsbara i dessa 
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sammanhang. Däremot anses att studien bidrar med en analytisk generaliserbarhet 

eftersom att studiens iakttagelser utgår från etablerade teorier (Smith, 2018).  
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer med 12 simmare följt av en analys 

utifrån de teoretiska ramverken och tidigare forskning. 

 

5.1 Simmarnas bakgrund 
 

Simmarna i studien avslutade deras karriär någon gång mellan 2014 och 2019, oftast var 

det under gymnasietiden eller i samband med examen. Dessa har presterat på olika 

nivåer från ungdoms-SM till SM och juniorlandslag. Valet att börja idrottsgymnasiet 

beskriver simmarna utifrån bättre förutsättningar, förlängning av elitsatsningen, 

kombinera skola/idrott, ny miljö och gemenskap. Av dessa anledningar kunde en 

enskild faktor utgöra beslutet eller en kombination av dessa. Simmarnas förväntningar 

på idrottsgymnasiet var vidare att utvecklas tack vare bättre förutsättningar men också 

en gemenskap med andra idrottselever/simmare. Dessutom lyftes förväntningar om 

fördelar med att kombinera idrott/skola, främst utifrån perspektivet att gynna den 

idrottsliga aspekten. 

 

Resultatkapitlet är fortsättningsvis indelat i två huvudavsnitt. Inledningsvis kommer 

simmarnas upplevelse av idrottsgymnasiet tas upp. Därefter följer beslutsprocessen 

utifrån Ebaughs fyra faser där den tredje fasen, brytpunkten, förklaras med hjälp av 

push/pull/anti-push/anti-pull-modellen. 

 

5.2 Upplevelsen av idrottsgymnasium – Resultat 

 

Simmarna i studien berättar om upplevelsen av idrottsgymnasiet som till synes är unik 

för varje simmare. Vad som var positivt och negativt kunde i sammanhanget också vara 

samma faktor. Utifrån den sociala aspekten lyfter majoriteten av simmarna upp 

gemenskapen som en positiv upplevelse. Här uttrycks sammanhållningen både inom 

simningen och i idrottsgymnasiet. Till exempel berättar Malin:  

 

”Alla kompisar, definitivt. Både i simningen och i skolan med, för man 

fick många andra idrottsintresserade kompisar vilket också var svinkul. 
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Men alla simkompisar gjorde tiden jätterolig. Man tränade så mycket 

tillsammans och åkte på läger och tävlingar. Man blir som en himla stor 

familj. Det är supermysigt och kul.” - Malin 

 

I ett par fall upplevdes dock ett missnöje i kulturen, främst inom simningen men även 

inom idrottsgymnasiet. I dessa fall handlade det om att vissa simmare 

uppmärksammades mer än andra. Hanna berättar exempelvis att ”Min erfarenhet var att, 

faktiskt främst negativ att det blir väldigt stor skillnad på simmare och simmare”. Det 

upplevdes även som att detta berodde på status inom idrotten, att simmare som det gick 

bra för fick mer uppmärksamhet. 

 

Ur en mer akademisk aspekt berättar åtta simmare nyttan i att ha ett anpassat schema. I 

denna kontext innebär det möjligheten att kunna utföra idrotten på skoltid samt vara 

flexibel med ledighet inför tävling eller läger. Dessutom att ha lärare som var förstående 

av elevernas situation som elitsatsande och hjälpte till att komma ikapp med studier. Det 

nämndes också att det underlättade när NIU-tränaren tog ansvar för kontakten med 

idrottsgymnasiet vid eventuella ledigheter och liknande. Däremot lyfter också tre 

simmare upp brister inom det anpassade schemat, oftast i nystartade NIU. Det kunde 

vara en schemaläggning som inte var optimal för att hinna mellan skola och simhall. 

Dessutom kunde det inom lärarstaben variera i hur förstående de var över elitsatsande 

gymnasieelever. 

 

Vidare belystes teorin och kurserna som ingick i idrottsgymnasiet som positiva. Dels 

eftersom det avlastade från andra ämnen men också för intresset att lära sig mer om 

träning och tävling. Julia berättar exempelvis att ”det var intressant att få lära sig lite 

mer teoretiskt vad som kan hjälpa en i sin karriär”. Men de kunde också upplevas som 

negativt på grund av att det inte fanns tillräckligt med hjälp, från NIU-tränaren, för att ta 

till sig den nya informationen. 

 

Av de simmare som flyttade till nya städer berättas av simmarna att det funkade bra 

med ett elevboende som erbjöds av skolan. Två av dessa simmare berättar också om den 

positiva delen i att ha en kontaktperson på skolan, som värnade om studentens 

välmående. I ytterligare ett fall uttrycks också ett behov av en kontaktperson, Hanna 

berättar till exempel: 
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”Det var nog framför allt det, att jag hade nog behövt någon som såg till 

att jag hittade rätt. Det kanske inte hade behövt vara just en tränare, men 

kanske att det fanns någon kurator eller något liksom nu i samband som 

höll koll på de här som faktiskt flyttade nya” - Hanna 

 

I en mer idrottslig kontext beskriver fyra av simmarna att mer tid till träningen var 

enligt deras förväntningar och behov. Det beskrevs ofta som en tuff period med mycket 

träningar, men eftersom det var det de tyckte var kul hade de inget problem med det. 

Till exempel berättar Malin och Sofia: 

 

”Det var tufft för att man tränade hela tiden, så tränade man inte så gick 

man i skolan och sen åkte man hem och så sov man och sen så gjorde man 

om allting nästa dag. Men det var det jag tyckte var kul. Jag älskade det i 

tre år” - Malin 

 

”Men det var mycket läger och mycket sånt som var väldigt kul. Jag 

trivdes jättebra, det var ju så som jag ville till en början. Innan jag 

tröttnade så var det verkligen mycket simning och upplagt som jag ville ha 

det” - Sofia 

 

Den höga träningsmängden uttrycks även som en negativ upplevelse bland fyra 

simmare, varav tre av dessa, som tidigare nämnt, också uttryckte det som en positiv 

upplevelse. Den negativa delen i det lyftes upp som ett hinder i att kunna göra andra 

saker utöver simningen men också för att allt kretsade kring simningen. I ett annat fall 

beskrivs den negativa delen som en press att närvara på träningar även om studierna 

hade behövs prioriteras. Maria och Elsa berättar om deras upplevelse som: 

 

”Det är väl att det tar upp all tid. Att man får prioritera bort väldigt mycket 

för att kunna simma. Det kände jag väl framförallt i tvåan och trean när det 

blir att man träffar kompisar som inte, de flesta håller på med idrott 

såklart, men när man inte gör det blir det en sån kontrast till att man vill 

hinna göra andra saker också, som extrajobba, tjäna pengar, hinna umgås 
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med kompisar, kanske åka iväg. Och det var väl det jag kände var det 

negativa, att jag fick välja bort saker för att hinna och orka” - Maria 

 

”Alltså, det blir mycket träning, alltså väldigt mycket träning och i de 

mindre motiverade perioderna så var det ju svårt. För allt handlade ju om 

simningen. Det var ju inget som inte handlar om simningen, skolan 

handlar om simningen. Det var väldigt bra, men när det blev mycket så 

blev det väldigt mycket. Så att det blir svårt att hålla sig från att tröttna på 

det när man var i en dålig period” - Elsa 

 

Simmarna nämner också tränarna och träningsupplägget som en positiv och negativ 

aspekt. Tre simmare uttrycker det positivt att tränarna var en resurs som de kunde finna 

stöd hos och som värnade om simmarens välmående, både i skolan och simningen. 

Däremot berättar sex av respondenterna det i en negativ kontext. I de flesta fallen var 

tränarbyten som gjorde att simmarna behövde lägga mycket energi till att anpassa sig 

till ett nytt träningsupplägg och ledarskap. Det kunde också vara att den 

individualisering som de förväntade sig inte skedde, samt att det skedde en favorisering 

mellan simmare. 

 

Därutöver lyfts prestationsångest upp i två berättelser. En av dessa beskriver det som att 

simningen, som ett obligatoriskt moment, skapade upplevelsen av att prestera på varje 

pass och inte bara på NIU-träningarna. I ett sista fall jämfördes ens egen prestation med 

framgångar hos andra idrottselever vilket också skapade en ångest kring att prestera. 

 

Även om upplevelsen av idrottsgymnasiet var unik för varje individ framkommer det att 

majoriteten av simmarna upplevde tiden i simningen och idrottsgymnasiet som en 

simbubbla. Simbubblan är i sammanhanget ett uttryck som beskrivs av simmarna när 

livet kretsade kring simningen. Det handlade om att de spenderade mycket tid på 

träningar, tävlingar och den gemenskapen samt tryggheten som bildades inom den. 

Livet handlade således för det mesta om skola och simning. För vissa simmare var det 

positivt men för andra kunde det bli överväldigande att allt handlade om idrotten. Malin 

och Axel upplever det enligt följande: 
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”Simbubblan, det är den där världen när man vaknar på morgonen, går till 

simhallen och är där, så går man hem och det är centrumet på ens dag. 

Man har sina vänner där, jag hade i slutet mitt jobb där liksom. Man levde 

i simhallen, livet kretsade kring det. Jag var väldigt nöjd med det i många 

år. Kanske inte så mycket på allt utanför” - Malin 

 

”Det var mycket vakna, gå och träna, gå i skolan, träna, gå hem, plugga, 

äta, sova och sen gör du det 365 dagar, dygnet runt. Tyvärr var det så, inte 

ett socialt liv utanför simningen om man vill. Det hade jag inte tid för. Det 

var tyvärr så det blev” - Axel 

 

Av någon anledning spricker denna bubbla vilket leder oss in på beslutsprocessen och 

anledningarna till avhopp. 

 

5.3 Upplevelsen av idrottsgymnasium - Analys 

 

En intressant aspekt av resultatet från upplevelsen av idrottsgymnasiet är att den, 

märkbart, är unik från simmare till simmare. Vissa faktorer kan upplevas som positiva 

men i andra fall upplevas som negativa. Det påvisar att olika faktorer är olika 

betydelsefulla för varje simmare. Det stärker också betydelsen av den holistiska 

approachen som tas upp av Fahlström, Glemne och Linnér (2016). Framför allt belyser 

det faktorn om att helhetssynen på den idrottande individen eftersom varje individ 

uttrycker olika delar i idrottsgymnasiet som positiva respektive negativa. Eftersom 

coachernas kompetens också menas vara betydande för övriga faktorer i 

utvecklingsmiljön blir även den viktig i sammanhanget. 

 

Att idrottsgymnasiet upplevs som unikt är utifrån ett annat perspektiv inte särskilt 

chockerande. Morris et al. (2021) lyfter exempelvis upp att NIU inte är standardiserat 

och att stödet från olika idrottsgymnasium kan skiljas åt. Detta kan även ske inom 

samma institution vilket även framkommer i denna studie där olika lärare ger olika stöd. 

 

Vidare framkommer i studien, genom simbubblan, att simningen tar upp all tid och att 

simmarna upplever att de får välja bort andra delar till fördel för skola och idrott. Vad 

Morris et al. (2021) menar är att en motvillighet till att tillåta ett alternativt fokus skapar 
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en barriär för idrottsgymnasiet. Det kan därför anmärkas ett behov av att ta hänsyn till 

simmarens helhet, och i detta fall utanför idrotten. Å andra sidan uppfyller det syftet 

med dual career som ska ge möjligheten till en satsning på skola och elitidrott. Därmed 

blir det aktuellt att fråga sig hur mycket alternativt fokus, utöver skola och elitidrott, 

som egentligen är möjligt. Detta är däremot utanför studiens huvudfokus. Oavsett spelar 

gemenskapens betydelse en stor roll för de som betraktade simbubblan som positiv. Det 

stärker uppfattningen, precis som Fahlström, Glemne och Linnér (2016) antyder, att 

träningsgruppens sammansättning och samverkan blir en viktig del i den idrottsliga 

utvecklingsmiljön. Att det inte finns entydigt svar stärker också, som tidigare nämnt, 

behovet att se helhetsynen på den idrottande individen. 

 

5.4 Första tvekan (fas 1) - Resultat 

 

Vid ifrågasättande av rollen som simmare uppgav en större del av simmarna, fyra 

stycken, tränarbyte som bidragande till att den första tanken väcks. Simmarna berättar 

att tränarbyte medförde en anpassning till ett nytt ledarskap eller träningsupplägg som 

de inte ville anpassa sig till. Till exempel Emilia som berättar att ”jag inte tyckte om det 

nya upplägget bara”. I de flesta fallen var simmarna helt enkelt motvilliga till det nya 

upplägget för att de kände att det inte passade dem. I ett annat fall medförde bytet en 

längre anpassning, vilket gjorde att resultaten uteblev under den perioden och simmaren 

kände att det inte skulle vara värt mödan. En av dessa uppgav också behovet av en 

trygghet hos en fast tränare. När tryggheten hos tränaren försvann triggades också de 

första tankarna. 

 

En del av simmarna, tre stycken, berättade också om ansträngningen från ohälsa. En av 

dessa uppgav också en skada som inte gick att komma tillbaka från utan att riskera 

hälsan. Men i fler av fallen var det en längre tids sjukdom, vilket gjorde det tufft att 

komma tillbaka på samma nivå som innan. Hanna berättar exempelvis ”ja, dels så hade 

jag ju missat en del träning så i början så var det väldigt tufft att hänga med på 

träningarna”. 

 

Utifrån tre av respondenterna nämns också sociala anledningar utanför idrotten. Det 

innebar att hinna med andra saker att göra som att vara med kompisar eller upptäcka att 

övriga kompisar hade mer möjligheter till att göra andra saker. Maria uttrycker till 
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exempel ” Då började jag väl känna att jag fick välja bort så mycket och speciellt i trean 

när det var studenten så var det mycket studentfester och det var studentresor”. 

 

Till följd av en pandemi, covid-19, uttryckte en mindre del av simmarna en trigger till 

första tanken. Det var i sammanhanget tävlingar som ställdes in vilket gjorde att det inte 

kändes lika kul att gå till träningarna. Till exempel i Elsas fall där hon berättar att ”det 

blev att man tappade verkligen all motivation, till både livet och simningen och det blev 

typ som att man tog ut allt dåligt med corona på simningen”. 

 

En liten del nämner också sämre prestation, tung träningsperiod och missnöje med 

föreningskulturen som triggers. Missnöje med föreningskulturen kunde vara 

meningsskiljaktigheter i värderingar. 

 

5.5 Första tvekan (fas 1) – Analys 

 

Ebaugh (1988) beskriver olika faktorer som kan utlösa simmarnas första tvekan. Utifrån 

intervjuerna ser vi exempel från alla de fyra faktorerna: Organisatorisk förändring, 

utbrändhet, besvikelse och förändringar i relationer och specifika händelser. 

 

Den organisatoriska förändringen menar Ebaugh (1988) sker när det blir skillnader 

mellan simmarnas respektive organisationens mål och intressen där simmarna inte är 

förberedda eller väljer att inte anpassa sig. I detta fall upplevde de flesta simmarna 

förändringen genom ett tränarbyte. Det medförde en förändring i ledarskapet eller 

träningsupplägget som simmarna var motvilliga till att anpassa sig till. Utöver det kunde 

det också gälla att tränaren skapade en trygghet hos simmaren. När denna försvann och 

simmaren inte var förberedd utlöstes de tvekande tankarna. Det markeras i Ebaughs 

modell som en förändring i relationer. 

 

Tränarbytet kunde också uttrycka sig i vad Ebaugh (1988) kallar specfika händelser, när 

en händelse gör simmaren uppmärksam över tvekande känslor. Det kunde exempelvis 

ske när tränarbytet gjorde simmaren medveten av utebliven utveckling på grund av 

ansträngningen att anpassa sig. Andra specifika händelser som berättades av simmarna 

var de sociala anledningarna utanför idrotten. Mer specifikt när simmarna upplevde att 

de fick välja bort mycket sociala aktiviteter till förmån för simningen. Det kunde också 
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vara till följd av pandemin, covid-19, som utlöste tankarna om värdet av att stanna kvar 

när det inte fanns några tävlingar att prestera på. 

 

Den fjärde faktorn som lyfts upp i intervjuerna utifrån Ebaughs (1988) modell är 

utbrändhet, där simmaren helt enkelt tappar entusiasm, känner sig utmattad eller 

frustrerad. I intervjuerna framkommer att ohälsa, sämre prestation och en tung 

träningsperiod kunde vara orsaker till den första tvekan. 

 

5.6 Att söka alternativ (fas 2) – Resultat 

 

Ett tydligt sökande av andra alternativ innan beslutet att hoppa av återfanns inte. 

Däremot funderade majoriteten naturligt på alternativa vägar som jobb och/eller 

fortsatta studier, exempelvis för att försörja sig eller fortsätta med studier. Här berättar 

Emilia: 

 

”Alltså i början efter studenten så visste jag inte riktigt vad jag ville jobba 

med. Jag visste ju att jag ville plugga någonting. För jag kände aldrig att, 

eller då kände inte jag att jag bara kan simma, för att vad händer sen när 

jag slutar liksom? Då måste ju ha någonting att göra. Så att jag visste ju att 

jag ville plugga någonting men visste inte vad. Så att jag harvade omkring 

lite på badet och när jag väl bestämde mig för vad jag ville plugga så var 

det en utbildning i staden.” - Emilia 

 

Endast ett par simmare funderade på att fortsätta kombinera idrott och studier genom 

college i USA. Däremot upplevdes det som ett stort steg och inte värt ansträngningen att 

binda upp sig till ytterliggare fyra års elitsatsning. Sofia berätta om sin upplevelse såhär: 

 

”Först tänkte jag att jag skulle flytta till USA och simma och gå college. 

För jag tänkte att det blir liksom ett lyft, att det skulle ge mig ny 

motivation att vara på ett annat ställe och i USA, det är kul och det är 

mycket fokus på idrott där. Men sen kände jag att jag var för tidig med att 

hinna börja tröttna att jag kände att jag orkade inte fortsätta simma i ett år, 

för att sen flytta. Sen efter det känna att då måste jag också simma hela 
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min college tid, så fyra år till. Det blev liksom för mycket att bestämma 

så” - Sofia 

 

5.7 Att söka alternativ (fas 2) – Analys 

 

Ebaugh (1988) beskriver i den andra fasen att simmaren mer och mer medvetet söker 

efter en alternativ roll. Däremot hade simmarna i sammanhanget inte ett tydligt sökande 

utan såg framför allt två alternativ som möjliga, fortsatta studier eller att jobba. Detta är 

också syftet med dual career som Stambulova och Wylleman (2014) uttrycker, att 

kombinera två fokus på idrott och skola eller arbete för att alltid kunna välja mellan 

dessa. Utifrån simmarnas sökande till fortsatta studier eller arbete uppfylls därmed dual 

career-syftet. 

 

Däremot, eftersom simmarna inte tydligt söker alternativa roller blir teorin i just denna 

fas inte helt relevant då de flesta simmarna går i gymnasiet. Deras kortsiktiga alternativ 

blir således begränsade eftersom de vet att de behöver gå klart gymnasiet. Det som 

däremot framkommer är att simmarna istället söker långsiktiga alternativ genom 

fortsatta studier eller jobb. 

 

Vidare framkommer det i studien som märkligt i sammanhanget att de elitsatsande 

simmarna inte söker efter alternativ för att göra det möjligt för en dual career. Till 

exempel är det enda alternativet av en fortsättning i dual career med studier college i 

USA, som simmarna dessutom berättar om som ett för stort steg. Det är speciellt 

förvånande eftersom möjligheterna, som Morris et al. (2021) beskriver, finns för att 

fortsätta dual career i elitidrottsvänliga universitet samt nationellt idrottsuniversitet. Vad 

detta beror på är utanför studiens huvudsyfte men är en intressant utvecklingsfråga att 

ställa sig. 

 

5.8 Brytpunkten och orsaken (fas 3) – Resultat 

 

Utifrån simmarnas berättelser uppfattas en kombination av olika faktorer bidra till 

avhoppet. I sammanhanget kunde det vara från en till sju olika faktorer som bidrog. 

Vidare presenteras de faktorer som simmarna lyfte upp enligt push/pull/anti-push/anti-

pull-modellen. 



  
 

28 

 

5.8.1 Push-faktorer 

 

Missnöje med tränare: Mer än hälften av simmarna uttryckte missnöje med tränare eller 

träningsupplägg i olika former. Det kunde exempelvis vara att det skedde favorisering 

inom simgruppen utifrån vilka som presterade bäst. I andra fall var det tränarbyten som 

skapade en instabil miljö för simmaren. Tränarbytet kunde också leda till ett nytt 

ledarskap eller träningsupplägg som simmarna inte ville anpassa sig till eller tyckte var 

roligt. Här berättar exempelvis Maria och Emilia: 

 

”Det var mycket favorisering och den grundade sig i hur man presterade, 

och presterade man dåligt och inte får någon feedback eller någon 

stöttning eller peppning, då blir man såklart inte så motiverad till att 

försöka igen eller ta nya tag. Det var mycket på tävlingarna man kunde 

känna att, om man simmade dåligt så var det liksom knappt någon 

feedback” - Maria 

 

”Den ena är att under sista året på gymnasiet så fick vi ny tränare. Och jag 

hade haft samma tränare från att jag var liksom 12. Inte helt samma 

upplägg men ändå liknande, man har väl sin träningsfilosofi som tränare 

liksom. Jag var väl kanske inte riktigt beredd på ett helt annat upplägg. Jag 

var liksom bröstsims sprinter och helt plötsligt skulle vi träna jättemycket 

medley och jättemycket långdistans. Och kände väl inte riktigt att jag fick 

träna så som jag kanske önskade och det kan ju vara att man är bara 

bekväm att säga, det var ju gött att simma sprint. Så att jag gav väl inte 

riktigt det någon chans utan jag var mest bara tjurig och tyckte att usch det 

här var inget roligt” - Emilia 

 

Utebliven utveckling: Fyra av simmarna upplevde att den idrottsliga utvecklingen inte 

var enligt deras förväntningar eller att de presterade dåligt. Det kunde vara i både 

tränings- och tävlingssammanhang men huvudsakligen att lägga ner så mycket tid som 

satsningen innebar och inte få något positivt resultat. Maria berättar till exempel att ”där 

i trean så gick det inte speciellt bra och då blir man såklart också omotiverad till att 
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fortsätta med något”. En annan lyfte också upp att tränarbyten gjorde att det inte var värt 

att lägga ner tiden för resultatet, till exempel berättar Julia: 

 

”Det kanske också har att göra med det här att man lägger ner så mycket 

tid på något och så får man inte ut de resultaten man vill och det kanske 

grundar sig lite i våra tränarbyten” - Julia 

 

Prestationsångest: En tredjedel av simmarna upplevde ångest för att alltid behöva 

prestera, i vissa fall även på träning. I ett av fallen lyftes detta också upp som en 

reaktion av att bli bedömd på alla träningar och inte enbart NIU-träningarna, vilket 

skapade ångest att alltid behöva prestera. Oftast var detta en reaktion på dåliga 

resultat/utebliven utveckling. Såhär upplevde Sofia situationen: 

 

”Mycket prestationsångest tror jag, jättemycket. Det var väl kanske för att 

så fort motivationen dippade lite, det kan vara av olika anledningar, det 

kan vara bara för stunden liksom, men det syns ju ganska snabbt i resultat. 

Så fort det syns i resultat så blir det bara värre. Jag hade jättesvårt med just 

prestationsångest, att jag vill bli bättre hela tiden men när jag inte kände 

att jag blev det så kändes tiden ännu mer förgäves” - Sofia 

 

Tidskrävande: En stor del av simmarna upplevde också att simningen var tidskrävande. 

Det gjorde att simmarna behövde välja bort andra saker i livet, till exempel sociala 

åtaganden utanför idrotten. Däremot lyfte vissa simmare också upp svårigheterna att 

kombinera elitsatsningen med studier eller jobb efter idrottsgymnasiet. Det kunde vara 

för att kunna genomföra studierna på ett bra sätt eller för att arbetet av uppenbara 

anledningar inte kunde anpassas efter elitsatsningen. Emilia och Hanna berättar deras 

upplevelse som:  

 

”För jag ville nog egentligen inte göra någon sådan halvdan variant där jag 

typ simma lite grann och pluggar halvbra utan jag vill ju köra 100%” - 

Emilia 

 

”Man kan inte vara liksom elit… absolut att man kan simma, men man 

kan inte vara elitsatsande på halvtid utan då får du prioritera bort andra 



  
 

30 

saker. Du kan liksom inte åka på semester bara sådär, eller du kan inte ja, 

men som jag sa, du kan inte festa och dricka alkohol en gång i månaden 

ens” - Hanna 

 

Sociala anledningar inom idrotten: Tre av simmarna upplevde att de tappade den 

sociala delen i simningen vilket gjorde det mindre kul att genomföra träningarna. Det 

kunde exempelvis vara att andra simkompisar slutade. För de som fortsatte efter 

idrottsgymnasiet var det istället att de var tvungna att träna på egen hand för att kunna 

kombinera med jobb men också för att kunna lägga upp sin egna träning. Julia och 

Hanna upplevde det såhär:  

 

”Och sen det här med att jag var tvungen att köra egen träning utanför min 

ordinarie grupps träning. Så man tappade mycket av den sociala biten 

också, man skulle träna själv och sådär och att de från gymnasiet inte var 

med längre så att det var nog såhär, en kombination av att dels att man inte 

kände att det var värt att lägga ner den tiden och sen var det inte heller så 

kul att gå till träningarna” - Julia 

 

”Det tror jag också var en bidragande faktor att det kanske inte var lika 

många kvar längre av mina nära kompisar som simmade, vilket gjorde det 

enklare” - Hanna 

 

Ohälsa: En mindre del av simmarna berättar om olika typer av ohälsa som bidragande 

till avhoppet. Det kan innebära psykisk ohälsa och skador som gör det svårare eller 

omöjligt att återgå till simningen. I vissa fall beskrevs också återhämtningen från längre 

tids sjukdom som bidragande eftersom konsekvensen blev utebliven utveckling eller 

dålig prestation. Hanna beskriver exempelvis: 

 

”Jag har mycket det att jag kände mig dålig. Innan har jag känt mig som 

att simning har varit en väldigt, väldigt stor del av min identitet och att jag 

är identifierat mig som en duktig simmare. Men efter det där så blev det 

istället att jag bara var en dålig simmare” - Hanna 
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Ekonomisk brist i idrotten: En liten del av simmarna uttryckte bristen i att kunna livnära 

sig på idrotten. Därför kände de också att det inte var värt ansträngningen när livet 

ställde andra krav, som exempelvis att hitta en inkomst. Astrid berättar att ”man går i de 

tankarna, ja, det finns ju inga pengar i simning, det går inte att leva på de om du inte är 

en Sarah Sjöström”. 

 

Minskad motivation: Till sist beskriver en mindre del av simmarna att de helt enkelt 

tappade motivationen till att utföra arbetet. Det kunde leda till ångest över resultat men 

det kunde också vara en konsekvens av exempelvis ett tränarbyte som innebar tuffare 

träning. Emilia och Malin uttrycker deras berättelser som: 

 

”Rent träningsmässigt så var det ju som sagt att jag nog inte kanske var 

beredd att lägga ner det jobbet som krävdes för en mer liksom uthållighets 

eller liksom långdistanssimning” - Emilia 

 

”Motivationen till alla tuffa träningar. Utan tuffa träningar så blir det inga 

resultat så gör man inte de kan man inte gnälla på att det går dåligt. Och 

kom det tuffa träningspass, då var det bara ångest över att ta sig igenom de 

till slut” - Malin 

 

5.8.2 Pull-faktorer 

 

Sociala anledningar utanför idrotten: Majoriteten av simmarna beskriver sociala 

anledningar utanför idrotten som en bidragande del i avhoppet. I sammanhanget 

upplevde simmarna att de fick välja bort andra roliga saker de ville göra till förmån för 

träningen. Ofta var dessa kopplat till studenten, fester och åtaganden tillsammans med 

kompisar utanför idrotten. Nils och Elsa berättar exempelvis deras upplevelser som: 

 

”Så fritiden blev lite bortglömd där. När man är i 16, 17, 18 års ålder blir 

det väldigt intressant med fester och alkohol och sånt. Om man skulle 

festa var inte det bra för träningen heller” - Nils 
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”Det var väl studenten då, att jag ville kunna, även fast studenten vara 

dålig för oss som tog studenten förra året, så ville man ändå ta studenten 

på riktigt” - Elsa 

 

Andra prioriteringar: Hälften av simmarna berättar också om andra prioriteringar som 

börjar ta större plats i deras liv. I dessa fall beskrevs oftast studier som en prioritering 

och att få mer tid till att fokusera på studierna. Nils berättar exempelvis att ” träningen 

tog upp så mycket tid av pluggtiden utanför skolan”. I vissa fall nämndes också jobb 

och att skaffa en inkomst som en prioritering. Upplevelsen beskrivs vidare av vissa 

simmare som utmanande att kombinera med studier och skola. Emilia och Astrid 

beskriver det enligt följande: 

 

”För jag ville nog egentligen inte göra någon sådan halvdan variant där jag 

typ simma lite grann och pluggar halvbra utan jag vill ju köra 100%” - 

Emilia 

 

”Ja alltså, man var ju tvungen att skaffa sig ett jobb. Sen vet man att 

arbetsgivaren kommer inte kunna anpassa sig till att jag ska gå och träna 

en viss tid” – Astrid 

 

5.8.3 Anti-push-faktorer 

 

Gemenskapen: Av sju stycken simmare uttrycks att gemenskapen var en faktor som 

gjorde att de ville vara kvar i elitsatsningen. Kompisar och umgänge under träningar och 

tävlingar upplevdes göra tiden roligare. Lisa berättar exempelvis: 

 

”Ja alla minnen man hade, alla kompisar man har. Jag har väldigt nära 

kontakt med mina tränare. Även om det var jobbigt att komma till 

träningen så var det ändå. Vi har ju en sammanhållning och vi umgås inte 

bara i simhallen, vi umgås utanför också. Så det är ju mest kompisarna 

som gör att man orkar fortsätta” - Lisa 
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Tycker om sporten: Fyra av simmarna beskriver att de tycker om simningen som sport 

och att det gjorde att de fortsatte. Det kunde exempelvis vara glädjen i att träna och 

tävla i simning. Elsa berättar såhär om sin upplevelse: 

 

”Det var ju att jag tycker om simning, jag gillar ju simning. Det är inte så 

att jag hatar sporten simning och jag tycker ju om och satsa på simning 

och jag hade aldrig gjort något annat” – Elsa 

 

Bra tränare: Att tränaren var stöttande var också en viktig del i tre av simmarnas 

upplevelser. Det kunde vara stöd och förståelse från tränare genom exempelvis ett 

anpassat upplägg. Det kunde också vara att de var trevliga att vara omkring och att 

passen var bra. Sofia och Elsa uttrycker det enligt följande:  

 

”Jag vet inte, alltså min tränare var väldigt, till en början i alla fall, innan 

han förstod att jag faktiskt hade tröttnat så var han väldigt förstående och 

ville försöka hjälpa mig och hitta tillbaka, anpassa lite och få mig att tänka 

positivt, hitta tillbaks till glädjen. Det tyckte jag var väldigt positivt” – 

Sofia 

 

”Jag tycker mina tränare var väldigt bra, och att de var roliga och vi hade 

bra pass. Om jag sa så här, ’men nu vill jag vara i en annan klubb’ och de 

var så ’ska du verkligen det’. Ja, alltså då hjälpte de mig och skriva pass 

till mig här och så här, det här kan du göra idag. Så att om man hjälp med 

mycket, liksom. Så jag tyckte det var bra” - Elsa 

 

Tryggheten/fasta rutiner: En mindre del simmare berättar om den positiva delen av att 

vara trygg och trivas i den miljön. Emilia berättar exempelvis ” mycket handlar ju om 

en trygghet i att, jag har alltid simmat, jag trivs ändå i den världen och i den bubblan, 

det här med att åka iväg på tävlingar”. I vissa fall beskrevs de fasta rutinerna som 

träningen gav som positivt. 

 

Mål: Utifrån ett par simmare framkommer också simmarens strävan att uppnå de 

uppsatta målen som en drivande kraft till att fortsätta. Sofia beskriver till exempel:  
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”Jag hade hela tiden inom mig att jag ville nå längre, jag hade ju mål och 

det gick inte alltid dåligt” - Sofia 

 

5.8.4 Anti-pull-faktorer 

 

Hitta ny identitet: Majoriteten av simmarna beskriver skapandet av en ny identitet som 

ett orosmoment efter avhopp. Simmarna lyfter upp att de identifierar sig som simmare 

eftersom det är det de ägnat större delen av sin tid åt. Upplevelsen var därför en oro över 

att lämna tryggheten och fundera på vem de skulle bli efter simningen eller vad de 

skulle lägga den tiden på. I enstaka fall även om de visste vad de skulle göra efter 

simningen. Det beskrivs av Emilia, Malin och Julia enligt följande: 

 

”Det var väl mycket tankar kring att man identifierar sig så mycket med 

att man är en idrottsperson, liksom. Och att man skulle bli bara en vanlig 

Svensson, liksom att sen shit, ska jag bara vara en tjej som pluggar som 

alla andra?... Så det tyckte jag var jättejobbigt att inför att sluta och känna 

så, men gud, vad ska jag göra då? Eller, jag visste ju. Jag höll på att plugga 

för att det var väl det jag skulle göra liksom, men det kändes som att man 

tappar ändå en del av liksom sig själv på nåt vis” – Emilia 

 

”Oj, nej man att man typ inte riktigt visste vad man skulle göra av sig själv 

emellanåt. Jag har alltid identifierat mig som simmare så att sluta simma 

blev då "vem är jag då?". Det blev nästan lite såhär livskris eller vad man 

kan kalla det. Man kände inte att man hade koll på något längre” - Malin 

 

”Ja, det hade ändå varit en sak jag hade tänkt på såhär, ’okej, ska man göra 

något annat vettigt av sitt liv eller sin tid’, vad det skulle bli” - Julia 

 

Tappa gemenskapen: En rädsla som uttrycktes hos en stor del av simmarna var att tappa 

eller lämna kontaken med den gemenskap som fanns inom simningen. Maria uttrycker 

exempelvis att ” rädslan var väl att tappa kontakten med sina kompisar”. 
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Mista träningen: Fyra av simmarna berättar också det som besvärligt att tappa den 

träningen som de fick naturligt genom satsningen. Det kunde också vara för känslan 

över att inte veta vad man skulle göra annars. Till exempel uttrycker Maria och Nils: 

 

”Och sen kändes det jobbigt att varit väldigt aktiv i hela sitt liv på hög 

nivå. Då känner man lite att träningen kommer gratis, man går dit för att 

man tycker det är kul och man får träning på köpet, så känns det ungefär. 

Det tyckte jag kändes lite jobbigt att inte ha planerade träningar och 

behöva pusha sig själv” – Maria 

 

”Då simmade jag för att jag var tvungen mer eller mindre. Jag visste inte 

vad jag skulle göra om jag inte simmade och jag tror egentligen att det 

friska beslutet någonstans var att hänga på när alla slutade och tagit upp 

det intresset jag finner nu, gymma och bodybuilding” - Nils 

 

Självupplevd press: Vissa simmare upplevde också en oro över att göra tränare eller 

familjemedlemmar besvikna. Det var ingen som aktivt satte press på simmaren, utan det 

var något som simmaren själv upplevde. Här uttrycker Sofia hennes upplevelse:  

 

”Jag ville inte göra någon besviken, för att jag vet att mina föräldrar har 

alltid varit stöttande och de har såklart alltid sagt att det är mitt val. Jag har 

aldrig varit tvingad att simma. Men de har också lagt ner hela sitt liv eller 

väldigt mycket energi på mig och min simning. Samma sak med mina 

tränare som tror på mig och då vill man inte på något sätt göra de besvikna 

med att sluta. För att om min tränare kommer till mig och säger att han 

tror att jag kan nå långt om jag bara vill, då får man dåligt samvete för att 

man kanske inte vill. Det är lite jobbigt, det vet jag att jag tyckte var 

jättejobbigt. Just med min tränare som hade gjort så himla mycket för mig. 

För mina föräldrar var ganska snabba med att ’okej, det är ditt val’. Men 

han blev nog lite ledsen” - Sofia 

 

Obligatorisk kurs: Ett par simmare upplevde också att de fortsatte simningen eftersom 

det var en obligatorisk del och därmed också betygsättande. Att inte genomföra den 

skulle då innebära att betyget påverkades. Maria berättar sin upplevelse enligt följande: 



  
 

36 

 

”En grej var att jag faktiskt gick på idrottsgymnasium. Det var kurser som 

jag behövde slutföra för att få betyg och jag var väldigt ambitiös i skolan 

och satsade på väldigt höga betyg och det drev mig faktiskt framåt väldigt 

länge. Att ’du får fixa att simma det här året också för att du betygsätts’ 

och jag vill ha höga betyg” - Maria 

 

5.9 Brytpunkten och orsaken (fas 3) - Analys 

 

Monteiro et al. (2017) beskriver de huvudsakliga anledningarna till avhopp inom 

simningen som konflikter med tränare, andra saker att göra, upplevt misslyckande i 

utvecklingen, press från föräldrar, tränare och partner, brist på nöje och intresse. Dessa 

faktorer i jämförelse med faktorerna som framkommer i denna studie har stora likheter. 

Konflikter med tränaren, som benämnts som push-faktorn missnöje med tränare, 

framkommer när simmaren upplevde en favorisering eller när tränarbytet skapade andra 

förutsättningar. Likaså uttrycks ”andra saker att göra” i denna studies pull-faktorer där 

simmarna upplevde en annan aktivitet som mer värdefullt, exempelvis sociala 

aktiviteter, arbete eller utbildning. Vidare lyfts även den uteblivna utvecklingen upp i 

bägge studier när simmaren upplever en minskad motivation i samband med att inte 

utvecklas som den vill. Till sist beskrivs brist på nöje och intresse i denna studie genom 

push-faktorn minskad motivation men också de sociala anledningarnan inom idrotten. 

Dessa simmare fann till slut inget intresse till att genomföra de hårda träningarna eller 

förlorade nöjet genom att gemenskapen försvann. 

 

Vad som däremot blir ett tillägg till Monteiro et al. (2017) studie är push-faktorer som 

prestationsångest, tidskrävande, ohälsa samt den ekonomiska bristen i simningen. Värt 

att notera är att skador och tidsbrist har belysts i tidigare studier inom idrottsgymnasium 

(Farias och Petersson, 2016). I denna framkommer dock en större betoning i 

prestationsångesten och den psykiska ohälsan som simmarna upplever. Ytterliggare ett 

tillägg är pressen som av Monteiro et al. (2017) beskrivs kommer från föräldrar, tränare 

och partner. I denna studie uppfattas istället att pressen inte nödvändigtvis aktivt 

kommer från föräldrar, tränare och partners men att den istället är självskapad men en 

anknyting till dessa roller. 
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Fortsättningsvis kan det utifrån denna studie inte sägas exakt vilken faktor som blir den 

kritiska för avhoppet. Istället blir det uppenbart att en kombination av push- och pull-

faktorer gemensamt bidrar till avhoppet eftersom olika faktorer har olika betydelser för 

respektive simmare. Att beslutet är mångfasetterat och komplext är även något som 

Eliasson och Johansson (2014) menar i deras studie. Återigen blir det därför viktigt att 

ta hänsyn till det som Fahlström, Glemne och Linnér (2016) menar med betydelsen av 

den idrottande individens helhet. Den unika situationen ställer krav på vilka olika typer 

av behov varje individ behöver. 

 

Vidare betraktas den större delen av de bidragande faktorer som idrottsliga faktorer 

snarare än faktorer inom idrottsgymnasiet. Bland de bidragande faktorerna nämns ingen 

som är i direkt koppling till idrottsgymnasiets stöd. Istället är dessa kopplade till 

föreningen som de simmar i. Det leder fram till tanken att idrottsgymnasiets funktion är 

intakt men att simföreningen har en stark möjlighet att motverka avhoppet. Till exempel 

är push-faktorer som missnöje med tränare, utebliven utveckling och prestationsångest 

några faktorer som kan underlättas. Likaså pull-faktorer som sociala anledningarna 

utanför idrotten kan underlättas. Vad Fahlström, Glemne och Linner (2016) menar är att 

tränarens betydelse för att påverka faktorerna runt individen blir viktig. Detta stärks av 

denna studie när de idrottsliga faktorerna betonas extra. 

 

Stambulova och Wylleman (2014) menar att studier och de sociala aspekterna blir mer 

krävande i övergången från junior till senior. De menar också att det skapar en högre 

stress och ökad känslighet att påverkas av sociala faktorer, speciellt när idrottaren också 

vill behaga dennes nära kontakter. I denna studie lyfts det upp att simmarna påverkas till 

stor del av sociala faktorer. Det kan vi exempelvis se när simmarna uttrycker sociala 

anledningar utanför idrotten och andra prioriteringar som stora pull-faktorer. 

 

Fortsättningsvis, eftersom det inte genomförts någon tidigare forskning inom simmares 

avhopp enligt push/pull/anti-push/anti-pull-modellen, framhävs även vilka faktorer som 

gör att simmarna vill stanna kvar inom idrotten. Gemenskapen tycks här vara en viktig 

aspekt i att vilja vara kvar inom idrotten. Det är också denna som uttrycks som en rädsla 

att tappa. En god gemenskap är därför utifrån denna studie ett starkt tema där 

föreningen har möjlighet att motverka avhoppet. Det betonar vikten av träningsgruppens 
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sammansättning och samverkan, precis som Fahlström, Glemne och Linner (2016) 

menar kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. 

 

5.10 Efter beslutet (fas 4) - Resultat 

 

Upplevelsen efter avhoppet beskrivs från nio simmare som en lättnad och skönt att 

släppa simningen. I sammanhanget innebar det till största del en frihetskänsla och att 

kunna göra andra saker i livet till följd av pull-faktorerna, som oftast var sociala 

aktiviteter. Av dessa simmare upplevde också de flesta ett bättre psykiskt mående, 

främst för att prestationsångesten släppte eller för att glädjen i sporten inte fanns kvar, 

som en följd av push-faktorerna. Lisa och Julia upplevde det såhär:  

 

”Ja i början tyckte jag att det var ganska skönt. Jag behövde inte gå upp på 

morgonen. Jag behövde inte åka till simhallen. Jag kunde göra vad jag vill 

efter skolan” - Lisa 

 

”Så att första tiden var väldigt skönt och få tänka på andra saker än bara 

simning. Sen var det också skönt att känna, eller, jag hade ganska mycket 

prestationsångest på träningar och sånt där också, så att jag kände ändå att 

ens psykiska mående förändrades ganska mycket till det positiva efter för 

att man slapp allt sånt” - Julia 

 

För tre av simmarna var upplevelsen tuffare. Oftast var detta associerat med att vara 

vilsen och hitta till en ny identitet, men det kunde också vara att det blev ett abrupt 

avhopp. I ett av fallen togs också elitsatsningen in i vardagen efteråt genom sömn, kost 

och träningsvanor med in i en vardaglig kontext vilket resulterade i psykisk ohälsa. I 

vissa fall lyftes också minskningen av gemenskapen och den sociala delen vid avhoppet 

som negativ, framför allt i samband med pandemin covid-19. Sofia och Hanna berättar 

om deras upplevelser enligt följande:  

 

”Först, först, så bara gjorde jag ingenting. Jag blev raka motsatsen från hur 

jag alltid har varit med liksom träningsdisciplin och struktur. Jag blev 

liksom tvärtom, jag bara la mig på sängen när jag kom hem och gjorde 
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ingenting eller så var jag mycket med mina kompisar och festade, och tog 

inte hand om mig själv” - Sofia 

 

”Och nu blev jag väldigt isolerad, innan hade ju målet kretsat kring att jag 

skulle vara en duktig simmare och till exempel så är ju en duktig simmare. 

Jag visste hur jag skulle äta och jag visste jag skulle träna för att bli duktig 

simmare, men helt plötsligt så behövde jag hitta nya mål och jag hade ju 

inga konkreta mål så istället kanske det blev att jag vill förändra min 

kropp eller jag vill gå ner i vikt. Och när man är väldigt målinriktad och 

sätter ett sådant mål så kan det gå väldigt fel och det gjorde det för mig. 

Och jag började istället träna väldigt, väldigt hårt och äta väldigt, väldigt 

lite och till slut, så blev jag inlagd för ätstörningsproblematik” - Hanna 

 

Generellt lyfter däremot bägge dessa grupper av simmare upp någon typ av 

identitetskris. Det handlade om att livet kretsat runt simningen och utmaningen blev att 

hitta vad de skulle lägga den numera lediga tiden på. De simmare som på ett lättare sätt 

hanterade övergången kännetecknades dock av planerat avhopp där de fick möjlighet att 

bearbeta tanken av att sluta. Vid enstaka gånger planerades avhoppet tillsammans med 

tränaren. Den större delen av simmarna hanterade däremot detta på egen hand. Till 

exempel framkom att mer fokus på skolan, socialt nätverk utanför simningen och/eller 

mer fokus åt arbete gjorde det lättare i övergången. Dessa upplevde då ett mindre 

beroende av simningen eftersom de även hade ett sammanhang utanför simningen. 

Emilia och Lisa berättar om deras upplevelse såhär: 

 

”Men sen var jag så inne i studierna så att när jag liksom slutade simma. 

Det var som sagt lite jobbigt, liksom identitetsmässigt, att men vem är jag 

nu? Vad pysslar jag med? Men man blir ju ganska upptagen ändå av 

studierna liksom. Så jag plugga färdigt” - Emilia 

 

”Det är skillnad från andra kompisar som har slutat, så kände jag ändå att 

jag hade inte slut på kompisar för jag hade ett annat socialt umgänge 

också, så jag kände inte heller att jag var ensam på det sättet utan jag hade 

andra sätt att underhålla mig på. Jag var inte beroende av de andra 

simmarna på det sättet. Det var ju skönt att kunna tänka på något annat än 
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att man hade slutat. Man kunde vara med andra människor och då låg 

liksom inte fokuset på simningen på något sätt” - Lisa 

 

Även om simmarna mer eller mindre upplever en form av identitetskris efter beslutet 

uttrycker alla att de efter en tid hittat rätt i sin identitet. Simmarna framför också att de 

upplever beslutet som rätt beslut och tar med sig framför allt glädjen i sporten med den 

gemenskap som byggts upp. Därutöver lyfts det upp att de tar med sig egenskaper som 

att sätta upp mål på ett strukturerat vis och disiciplinen för att nå dem. 

 

5.11 Efter beslutet (fas 4) - Analys 

 

Ebaugh (1988) menar att den sista fasen i avhoppet, perioden efter beslutet, kan vara en 

utmanande fas för simmaren i skapandet av den nya rollen. Detta konstateras även i 

denna studie där simmarna finner sig i en identitetskris efter beslutet. Vad som däremot 

blir intressant är att de simmarna som upplevde övergången till den nya identiteten som 

lättare oftast hade ett sammanhang utanför idrotten. Detta stärker Torregrosa et al. 

(2015) studie som menar att ett fokus utöver idrotten underlättar övergången. I detta fall 

skedde det genom mer fokus på skolan, socialt nätverk utanför simningen och/eller mer 

fokus på arbete. Till detta beskrevs också avhoppet som en lättnad vilket Stambulova 

och Samuel (2019) beskriver som en av faktorerna som känntecknar kvaliteten av 

avhoppet. 

 

Därutöver underlättades övergången genom ett planerat avhopp vilket enligt 

Stambulova och Samuel (2019) gör upplevelsen mer positiv. I vissa fall var även 

tränaren behjälplig för att planera avhoppet vilket stärker tränarens betydelse som inte 

bara är ett stöd för att motverka avhoppet utan också för att underlätta avhoppet. 

 

Stambulova och Samuel (2019) berättar fortsättningsvis att en större idrottslig identitet 

skapar en större påfrestning vid avhoppet. Inte minst syns detta i Hannas fall som tydligt 

identifierade sig som en simmare och där tiden efter avhoppet följdes av en psykiskt 

påfrestande tid. För vissa simmare var det däremot det abrupta avhoppet som skapade 

den psykologiska påfrestningen, något som inte tydligt framgår i tidigare forskning. 
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Slutligen menar Stambulova och Samuel (2019) att majoriteten av idrottarna upplever 

en god anpassning till livet efter idrotten. I denna studie bekräftar simmarna att trots en 

tuffare tid vid avhoppet tar de med sig erfarenheterna och går vidare med livet. Det 

stärker också uppfattningen av att dual career-idrottare oftare är mer förberedda och 

framgångsrika i avhoppet än idrottare med endast ett idrottsligt fokus (Morris et al., 

2021).  
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6 Konklusion 
 

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras och slutsatser kommer att 

presenteras. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse 

av idrottsgymnasium och förstå vad som leder fram till beslutet att sluta med 

elitsatsningen. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar som studien 

besvarat. 

 

6.1 Frågeställning 1: Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna 

tiden på idrottsgymnasiet? 

 

Upplevelsen är till synes unik för varje individ som simmar. Olika faktorer kan för en 

del simmare upplevas som positiva men för andra som negativa. Upplevelsen på ett 

idrottsgymnasium beskrivs vidare som en simbubbla där livet kretsat kring simningen 

och speciellt tiden som läggs där och gemenskapen inom den. I analysen belyses vidare 

vikten av en helhetsyn av den idrottande individen men också att NIU inte är en 

standardiserad utbildningsstruktur. 

 

6.2 Frågeställning 2: Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna 

processen till beslutet att hoppa av? 

 

Det som påverkade simmarnas första tvekan är orsaker som tränarbyte, sociala 

anledningar utanför idrotten, inställda tävlingar och minskad entusiasm. Efter den första 

tvekan sökte simmarna efter långsiktiga alternativ som fortsatta studier eller arbete. 

Detta följdes därefter av beslutet att hoppa av. 

 

6.3 Frågeställning 3: Vilka faktorer definierar de före detta 

elitsatsande simmarna som bidragande till avhoppet? 
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Ingen enskild kritisk faktor kunde urskiljas som anledningen till avhoppet. Däremot 

framkommer det att beslutet är mångfasetterad och komplext där en till sju olika 

faktorer sammantaget kunde utgöra beslutet. Dessa var i sammanhanget kopplade till 

idrottsliga faktorer inom simföreningens påverkan och inte direkt till idrottsgymnasiets 

stöd. I analysen framkommer också att gemenskapen och tränarens roll verkar vara 

värdefulla för att motverka beslutet. Här följer de faktorer som simmarna uppger ledde 

till avhoppet: 

 

Push-faktorer: Missnöje med tränare; utebliven utveckling; prestationsångest; 

tidskrävande; sociala anledningar inom idrotten; ohälsa; ekonomisk brist i idrotten; 

minskad motivation. 

 

Pull-faktorer: Sociala anledningar utanför idrotten; andra prioriteringar. 

 

6.4 Frågeställning 4: Hur upplever de före detta elitsatsande simmarna 

deras situation efter avhoppet? 

 

Simmarna i studien upplevde en identitetskris efter avhoppet som var mer eller mindre 

påfrestande. Majoriteten av dessa hade en lättare övergång medan en mindre del av 

simmarna upplevde ett tuffare avhopp. I analysen framkommer att det som 

kännetecknade en lättare övergång var ett fokus utöver idrotten och ett planerat avhopp. 

För de simmarna som upplevde det som tuffare kännetecknades avhoppet av en stor 

idrottslig identitet och ett abrupt avhopp. För att underlätta upplevelsen av avhoppet 

betonas tränarens betydelse.  

 

6.5 Vidare forskning 

 

Som tidigare nämnt finns det ett värde i att investera i elitidrotten för att inspirera nya 

generationer och bidra till folkhälsan. Att få en fördjupad kunskap över vad som skapar 

avhoppen inom svensk simning är därför av stor betydelse. Med denna studie belyses 

problematiken utifrån simmarnas perspektiv och ger en första inblick i förståelsen av 

varför avhoppen från svensk elitsimning sker. För att skapa en mer nyanserad förståelse 
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inom problemområdet kan vidare forskning med fördel undersöka avhoppen utifrån 

tränarens och idrottsgymnasiets perspektiv.
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Vilken typ av idrottsgymnasium har du varit med i? 

• Hur länge hade du satsat på idrotten innan du valde att lägga ner satsningen? 

• Är du fortfarande aktiv i simningen? 

• På vilken högsta nivå har du varit aktiv? 

• Berätta om ditt liv som simmare, från första början till gymnasietiden. 

 

Upplevelsen av idrottsgymnasium 

• Berätta om beslutet att börja idrottsgymnasiet. 

o Förväntningar? 

• Hur var tiden på idrottsgymnasiet? (reminder what were some of the 

challenges/issues that you may encounter, negative/positive) 

o Vilka var de positiva delarna av idrottsgymnasium? 

o Vilka var de negativa delarna av idrottsgymnasium?  

o Stämde förväntningarna överens med tiden på idrottsgymnasiet? 

• Hur upplevde du stödet från idrottsgymnasiet? 

o Vilken typ av stöd? 

o Akademisk? Idrottsligt? Socialt? 

 

Anledning till avhopp 

• Berätta om processen till beslutet att lägga ner satsningen.  

• När kom den första tanken till att lägga ner satsningen? 

o Var det något speciellt som väckte tanken? 

• Tittade du efter andra karriärsvägar? 

o Vilka? Hur? 

o Såg du på alternativet som något positivt eller negativt? 

• Vad var det inom simningen som pushade dig till att hoppa av/lägga ned 

satsningen? 



  
 

II 

• Vad var det utanför simningen som gjorde att du ville sluta? 

• Vilka var de positiva delarna under denna period, som gjorde att du ville 

fortsätta? 

• Vilka var de bekymmer du kände med att lämna idrottssatsningen? 

 

Upplevelsen efter idrottsgymnasiet 

• Berätta om perioden efter idrottsgymnasiet? 

• Hur mådde du den perioden? 

• Hur upplevde du övergången till din valda karriärsväg? 

o Gjorde du något speciellt i övergången för att markera beslutet? 

• Hur har ditt liv påverkats/förändrats sedan beslutet att lägga ner elitsatsningen? 

• Vad tar du med dig från simningen? (eventuellt) 

• Hur mår du idag? 

• Vad gör du just nu? 

• Vilka framtidsplaner har du? 

• Upplever du att beslutet till avhoppet var rätt beslut? 

• Hade du velat återvända? 

• Hur är din relation till simningen idag? 

 

Förslag 

• Har du några tankar på hur systemet skulle kunna utvecklas? 

• Fanns det något som i efterhand hade kunnat ändra ditt beslut? 

• Var det något som du kände saknades? 

• Vilka råd skulle du ge till någon som precis har börjat ett idrottsgymnasium?  

 

Övrigt 

• Är det något som du skulle vilja lägga till? 

• Känner du fler som hade kunnat passa in i studien? 

  



  
 

III 

Bilaga 2 Mail till ansvariga 

Hej! 

 

Mitt namn är Dylan Saleh och för närvarande läser jag det idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning coaching och sport management på Linnéuniversitetet. Jag 

håller just nu på med att skriva min kandidatuppsats med syftet att undersöka varför 

simmare under eller efter idrottsgymnasium väljer att lägga ner elitsatsningen. Eftersom 

ni medverkar inom idrottsgymnasium behöver jag eran hjälp med kontaktuppgifter till 

simmarna. 

 

Jag söker simmare som ingått i idrottsgymnasium och valt att lägga ner deras 

elitsatsning. Känner ni till simmare som ingår i urvalet får ni gärna skicka vidare deras 

namn och eventuella kontaktuppgifter. Därefter kontaktar jag simmarna med mer 

information om deltagandet. 

 

Hör av dig vid eventuella frågor eller funderingar! 

 

Kontaktuppgifter: 

Dylan Saleh 

Mail: ds222tw@student.lnu.se 

Mobilnr: 0735-67 61 45 

 

Kontaktuppgifter, handledare: 

Jørgen Kjær 

Mail: jorgen.kjaer@lnu.se  

 

Vänliga hälsningar 

Dylan Saleh 
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Bilaga 3 Mail till deltagare 

Hej! 

 

Mitt namn är Dylan Saleh och för närvarande läser jag det idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning coaching och sport management på Linnéuniversitet. Jag 

håller just nu på med att skriva min kandidatuppsats med syftet att undersöka varför 

simmare under eller efter idrottsgymnasium väljer att lägga ner elitsatsningen.  

 

Jag fick tips om dina kontaktuppgifter från och det hade varit värdefullt att ta del av 

dina tankar och erfarenheter inom området. 

 

Studien söker intervjuer med simmare som ingått i idrottsgymnasium och valt att lägga 

ner sin elitsatsning, under eller efter gymnasietiden. Studien är konfidentiell och 

resultatet presenteras anonymt. Det innebär att svaren inte kan kopplas till dig eller ditt 

före detta idrottsgymnasium eller förening. Jag önskar spela in intervjuerna för att i 

efterhand kunna analysera svaren. Det är frivilligt att delta och under intervjun väljer du 

själv vilka frågor du vill svara på, alternativt avbryta den. Intervjufrågorna utgår från 

din upplevelse av idrottsgymnasiet, anledningen till beslutet att lägga ner satsningen och 

upplevelsen efter beslutet. Intervjun tar ungefär 45 minuter genom ett videosamtal. 

 

Har du möjlighet att medverka i studien? 

 

Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig! Mail eller telefon 

funkar lika bra. 

 

Kontaktuppgifter: 

Dylan Saleh 

Mail: ds222tw@student.lnu.se 

Mobilnr: 0735-67 61 45 

 

Kontaktuppgifter, handledare: 

Jørgen Kjær 

Mail: jorgen.kjaer@lnu.se  
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Vänliga hälsningar 

Dylan Saleh 

 

 


