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The main goal of this bachelor thesis is to present why boys and girls choose to enroll at the 

Swedish Baseball and Softball Academy, a form of sport profiled education given within the 

Swedish high school system. A secondary purpose is to present the types of expectations the 

adolescents have before enrollment, while also examining what they encounter as satisfaction 

factors during their time at the academy. The results show that the significant factors critical for 

the eventual enrollment are friends, passion and development within baseball or softball. Before 

the enrollment, students have expectations of good, quality and hard practices. The students 

state that factors such as friends and the community where the academy is located is important 

for their wellbeing and comfort. The results and discussion of this thesis aim to highlight 

information that the academy could use for possible development of the organization.  
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1. Inledning  
Ställningen är tre bollar och två strikes. Slagmannen Nelson Cruz gör sig redo. Bryan Wilson 

på pitcherkullen levererar sitt kast. Sving å miss. Strike out! San Francisco Giants har just 

vunnit sin första World Series final sedan 1954. Detta skulle mycket väl kunna vara 

drömmen, motivationen och drivkraften för många unga killar i t.ex. USA, Japan eller i 

Dominikanska republiken. Att kunna försörja sig på sitt val av idrott samt vinna World Series. 

I Sverige är de sex vanligaste idrotterna för ungdomar: fotboll, ridning, innebandy, ishockey, 

handboll och kampsport (Trondman, 2005). Hur kommer det sig då att unga killar och tjejer i 

Sverige väljer att utöva baseboll och/eller softboll? Ur en personlig synvinkel finner jag detta 

ytterst intressant i och med det brinnande intresse för baseboll, som funnits under mer än 

halva mitt liv. Med svenska mått mätt skulle baseboll och softboll kunna benämnas som 

minoritetsidrotter till antalet aktiva. I USA har baseboll och softboll en annan 

genomslagskraft. Baseboll är i USA en miljardindustri och softboll kan ge en framtid på 

professionell nivå eller möjligen leda till finansiering eller delfinansiering av 

universitetsstudier. Det ska tilläggas att ovanstående exempel inte behöver vara motivet för att 

ägna sig åt en specifik idrott, men att det möjligen skulle kunna vara drivkraften. Denna 

studie har för avsikt att titta närmare på vilka faktorer som påverkar och motiverar unga killar 

och tjejer att ta steget och söka till riksidrottsgymnasiet (RIG) baseboll och softboll i Leksand. 

Syftet är även att titta närmare på vilka förväntningar eleverna haft i och med inträdet, samt 

vilka faktorer som får dem att trivas med sin utbildning. Tanken är således att denna 

kandidatuppsats möjligtvis kan användas för ett eventuellt utvecklingsarbete av verksamheten 

och dess fortsatta arbete.   

 Det finns en mängd studier riktade mot RIG och idrottsprofilerad utbildning, ur ett antal 

olika perspektiv. Men mig veterligen ingen studie riktad mot RIG för baseboll och softboll. 

Detta skulle i viss mån kunna identifiera denna studie som mer eller mindre unik. Eller 

möjligen annorlunda. Många studier och rapporter i RIG-sammanhang har mera kommit att 

handlat om kartläggningar av olika problem och frågeställningar i form av enkätstudier. Maja 

Uebel (2006) gjorde bland annat en omfattande enkätstudie beträffande RIG-elever, ur ett 

kultursociologiskt genusperspektiv som utgångspunkt. Detta för att undersöka jämställdhet 

och vilka värden som dominerar på RIG runt om i landet. Samt under vilka förutsättningar 

ungdomarna har möjligheten att uppfylla dessa värden. Ytterligare en enkätstudie med sociala 

faktorer som utgångspunkt har gjorts av Lund & Olofsson (2009). Denna studie tittar närmare 

på ungdomarnas val av idrottsprofilerad utbildning. Forskarna har här, bland annat tittat 
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närmare på relationen mellan uppväxtvillkor, möjlighetsrum och värderingar, för att 

undersöka hur detta har kommit att forma ungdomarnas val av idrottsprofilerad utbildning. 

Urvalet ser något annorlunda ut i denna undersökning. Här har istället tio elever låtit 

intervjuas för att försöka ge en mer djupgående analys av insamlat material. 

 

1.2 Redogörelse för förkortningar/begrepp 

• Baseboll och Softboll – för att klargöra begreppen, följer här en kortfattad 

redogörelse. Idrottsgrenarna är oerhört lika varandra, men där baseboll ändå är 

ursprunget. Grunden till softboll finns därmed i baseboll, och skillnaden mellan dem 

skulle fåordigt kunna beskrivas med exempelvis olikheter i bland annat planstorlek, 

bollstorlek, slagträstorlek samt regelmässiga skillnader. Men som tidigare nämnt så 

förblir likheterna många men absolut med skilda drag idrotterna emellan. Även om 

baseboll och softboll kan spelas, och spelas av män respektive kvinnor, finns det dock 

en klar genusfördelning mellan dem. I största utsträckning spelas och förknippas 

vanligtvis baseboll med manliga utövare, och softboll med kvinnliga utövare. 

Eftersom denna undersökning kommer att beröra killar som utövar baseboll respektive 

tjejer som utövar softboll, kommer därför inte studien titta närmre på varför, när och 

hur denna genusfördelning har uppkommit, utvecklats eller reproduceras.  

 

• RIG – förkortningen betyder riksidrottsgymnasium. Med ett RIG menas att det 

handlar om ett idrottsgymnasium med riksintag samt att eleverna befinner sig på en 

hög nationell idrottsnivå. I detta fall killar och tjejer vid akademin baseboll/softboll i 

Leksand.  

 

• SBSF – kortformen för Svenska Baseboll och Softboll Förbundet.  

 

• Akademin för baseboll/softboll – samlingsnamnet för ett samarbete mellan SBSF, 

Leksands kommun, RIG vid Leksands gymnasium, Leksands folkhögskola, Leksands 

baseboll och softboll klubb samt Leksands sparbank. Detta ger individer som studerar 

vid antingen Leksands gymnasium, Leksands folkhögskola eller Högskolan Dalarna 

möjligheten att söka in till och delta i akademin baseboll/softboll.   
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att försöka undersöka vilka faktorer som påverkar och motiverar 

unga killar och tjejer att ta steget och söka in till RIG för baseboll och softboll. Syftet är även 

att rikta blicken mot vilka förväntningar de hade innan inträdet, samt vilka faktorer som får 

eleverna att trivas under sin utbildning vid akademin.  

2.1 Frågeställningar    

 

• Vad motiverar samt vilka faktorer påverkar individer att söka till RIG - 

baseboll/softboll i Leksand?  

• Vilka förväntningar hade tjejerna och killarna i och med inträdet vid akademin? 

• Vilka faktorer är det som får dem att trivas under sin utbildning?  

 

2.2 Avgränsningar   

Det finns fler sätt för individer att medverka vid akademi för baseboll och softboll i Leksand. 

Akademin bedrivs i ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Leksands folkhögskola samt 

Leksands gymnasium där studenter ges möjligheten att kombinera studier och idrott. Denna 

studie kommer endast att beröra och fokusera på de elever som är verksamma vid RIG – 

baseboll/softboll vid Leksands gymnasium.   
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3. Bakgrund  

3.1 Framväxten av baseboll & softboll i Sverige 

Enligt SBSF (2010) publicerade Göteborgs-Posten år 1904 en bild som berättade om 

basebollspelande på Heden i Göteborg, detta skulle komma att bli det första bildbeviset på att 

baseboll spelats i Sverige. Elva år senare bildades Göteborgs Basebollklubb. Men redan 1910 

bildades Västerås Bäsbollklubb denna anses vara den första mer livskraftiga basebollklubben 

i Sverige. Klubben deltog även i vad som kallas den första officiella basebollmatchen. 

Matchen spelades den 15 juli på Östermalms IP i sammanband med OS i Stockholm 1912, 

som en del i att visa upp sporten. Västerås Bäsbollklubb mötte ett lag bestående av spelare 

från USA:s friidrottslandslag. Trots att Västeråslaget hade inlånade spelare förlorade man. 

Västeråslaget fortsatte sitt spelande, och hade uppvisningsmatcher i och omkring 

Västeråsområdet fram till åtminstone 1920 (Ibid, 2010).  

 Basebollen kommer att vara relativt tyst under ända fram till år 1944 innan den blossar 

till liv igen. Den 19 mars samma år bildas Stockholm Basebollklubb och spelar sin första 

match redan den 29 april 1944. Basebollen i Stockholmsområdet håller nu på att sakta 

etablera sig och mindre seriespel påbörjas. Under 1950-talets början fick den svenska 

basebollen sin första internationella kontakt, detta i samband med OS i Finland 1952 där 

uppvisningsmatcher spelades. Finland stod som segrare i matchen mot svenska landslaget i 

vad som var den första landskampen i svensk baseboll. Tre år senare fick den svenska 

basebollen sin framfart på kontinenten. Landslaget spelade 1955 tre matcher i Tyskland och 

noterade därmed sin första vinst utanför Sveriges gränser. År 1956 kommer att bli startskottet 

för Svenska Basebollförbundet, som bildades den 23 mars av fem föreningar etablerade i 

Stockholmsorådet (Ibid, 2010).  

 I och med att Svenska Basebollförbundet 1973 blir invalt i Riksidrottsförbundet (RF) 

innebär detta ett stort steg i utvecklingen av den svenska basebollen. Klubbantalet började 

växa samt att inträdet i RF bidrog till ett ekonomiskt statsstöd, vilket gjorde att förbundet 

kunde satsa på utveckling av idrotten.  Två år senare så får SBSF rätten att officiellt arrangera 

Svenska mästerskapen i baseboll. Det första historiska SM-guldet tilldelas Leksand 

Basebollklubb (Ibid, 2010).  

 Under 1970-talet börjar softbollen etablera sig i Sverige. Den 13 juli 1976 spelas den 

första premiär matchen mellan Skarpnäck/Bagarmossen och Kungsängen, där hemmalaget 

stod som segrare. Året därefter så gör damerna landslagspremiär under en turnering i Italien. 
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År 1978 spelas det första Svenska mästerskapet, där Bagarmossen tar det historiskt första 

SM-guldet. Under samman år byter förbundet namn till Svenska Baseboll och Softboll 

Förbundet (Ibid, 2010).    

 Under 1980-talet börjar baseboll och softboll i Sverige utvecklas allt mer, och herr- 

respektive damlandslag noteras för varsin EM-bronsmedalj i Haarlem 1981. Året därpå 

arrangeras JEM i Stockholm, men de svenska framgångarna uteblir och landslaget slutar sist. 

Samma år reser landslaget i softboll för första gången till VM i Taiwan. Damerna noterar två 

vinster och slutar därmed på en 18:e plats. 1993 står Sverige som arrangör för Baseboll-EM i 

Stockholm, där landslaget tar sin andra EM-bronsmedalj. Året därpå har både damerna och 

herrarna kvalificerat sig för spel i VM i softboll och baseboll. Softboll-damerna deltar i VM 

sammanhang för andra gången med spel i Kanada och slutar på 15:e plats av 28 deltagande 

nationer. Herrlandslaget i Baseboll deltar i Nicaragua, och noterar en 14:e plats i sin VM-

debut (Ibid, 2010).  

 Vid mitten av 1990-talet svarar Leksand BSK:s herrar för den bästa prestationen hittills 

vid Europacupspel, då laget vinner Cupvinnarcupens A-pool och Sverige blir den fjärde 

nationen att någonsin vinna turneringen efter Holland, Italien och Spanien. Under mitten av 

2000-talet svarar Nälsta för den starkaste prestationen i svensk klubbsoftboll när man kommer 

på en andraplats i Cupvinnarcupen. Herrlanslaget i baseboll deltar för andra gången i VM-

sammanhang, med spel i Holland 2005 (Ibid, 2010). 

 Under hösten 2006 startade Sveriges baseboll och softboll akademi. Arbetet med 

akademin möjliggjordes tack vare ett samarbete mellan SBSF, Leksandsgymnasium, 

Leksands folkhögskola, Leksand baseboll och softboll klubb. Ungdomar som väljer att 

studera antingen via gymnasieskolan, eller folkhögskolan ges där möjligheten att kombinera 

spel och träning med studier. Akademin har även ett stödjade samarbete med USA:s 

högstsaliga Major League Baseball (MLB). MLB erhåller akademin med resurser i form av 

instruktörer, viss utrustning samt ledarutbildning (Ibid, 2010).   

 

3.2 Riksidrottsgymnasium 

Under 1970-talets början hade Riksidrottsförbundet (RF) startat en så kallad 

försöksverksamhet med att kombinera idrott och gymnasiestudier på tre orter i landet. Det var 

under denna epok som begreppet idrottsgymnasium började växa fram. Läsåret 1977/78 

övertog skolstyrelsen ansvaret och vissa studielättnader infördes för eleverna. För eleverna 

innebar det att de kunde välja bort upp till fem timmar i skolan och ersätta dessa med ämnet 
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specialidrott. Verksamheten låg nu fördelad på tolv orter i landet med en spridning på tio 

olika idrotter. I början av 1980-talet beslutade Sveriges riksdag att acceptera specialidrott som 

ett eget ämne för elever på idrottsgymnasierna. Under resten av 1980-talet växte sig 

verksamheten kraftigt större och i början av 1990-talet omfattade den ca 2500 elever i ett 30-

tal idrotter med en fördelning på 93 RIG i 61 kommuner. Under läsåret 1991/1992 när staten 

överlämnade ansvaret för gymnasieskolorna till kommunerna upphörde vissa centrala 

regleringar kring idrottsgymnasierna att gälla. I och med statens överlämnande, ökade 

kostnadsutvecklingen samt att kommunerna fick möjligheten att framhäva 

gymnasieutbildningen. Detta ledde till ett ökat intresse för RIG (Uebel 2006). Svenska 

riksidrottsförbundet menar att elitidrottande är en positiv kraft i samhället. Detta vill 

samhället uppmärksamma genom att ge unga flickor och pojkar möjligheten att utveckla sin 

talang samt kombinera det med studier och elitidrott vid så kallade idrottsgymnasium. 

Begreppet idrottsgymnasium kan ibland missförstås. Det handlar inte om en gymnasieskola 

som är renodlad med bara idrottselever, utan att eleverna vid RIG runt om i landet är 

integrerade i den kommunala gymnasieutbildningen. Benämningen RIG betecknar endast att 

det är ett idrottsgymnasium med riksintag och att eleverna är på en hög nationell idrottsnivå 

med mål att bli elitidrottare.     

 
”syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå 

internationell elit och för dem att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och 

kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö.” (RF 2009, s 7) 

 

3.2.1	  Tidigare	  forskning	  inom	  idrottsprofilerad	  utbildning	  

Likt det nämnts i inledningen finns ett flertal studier och rapporter med anknytning till 

idrottsgymnasium av olika slag. En tidigare studie med syfte att titta närmare på killars och 

tjejers val av idrottsprofilerad utbildning antyder bland annat att motivationen och drivkraften 

för att exempelvis söka till RIG skulle kunna vara hoppet och drömmen om en framtid som 

professionell elitidrottare och där med kunna försörja sig på det. Studien kunde bland annat 

redogöra för att elever vid RIG valde idrottsutbildningen för att bli elitidrottare. Studien hade 

även för avsikt att titta närmare på vilken bakgrund idrottseleverna hade med sig in i den 

idrottsprofilerade utbildningen. Det vill säga uppväxtvillkor, klass, möjlighetsrum, föräldrars 

utbildningsbakgrund etc. (Lund & Olofsson, 2009 s 142-143). Det skall tilläggas att studien i 

detta fall även undersökte lokala idrottsgymnasier samt regionala idrottsgymnasium och inte 
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endast RIG. En annan studie i RIG-sammanhang av Uebel (2006) blickade närmare på vad 

elever värdesätter i RIG-verksamheten. I denna studie kan man tydligt se att företeelser som 

kvalitativ träning, hög kompetens hos tränare samt att känna ett förtroende för denna/dessa är 

de som värdesätts högst hos eleverna på RIG. Faktorer som även värderas högt är bland annat 

att maten skall vara god och näringsrik, en bra gemenskap mellan eleverna på RIG samt att 

utbildningen, schemat och studieupplägget är anpassat till RIG-verksamheten så att det finns 

möjlighet till ett privatliv vid sidan av RIG-verksamheten (Ibid, s 37). I studien presenterar 

Uebel att det i viss mån finns en skillnad i vad killar respektive tjejer värderar högre och eller 

lägre. Exempelvis vid eventuellt gemensamma träningar mellan tjejer och killar värderas 

kvinnliga tränare samt ”tjejanpassande” träningar högre av tjejerna. Det samma gäller även 

tränaren/tränarnas engagemang och förmåga att ge feedback där tjejerna visar ett högre 

missnöje. Det motsatta gäller när det kommer till företeelser som kost och näring. Här 

uttrycker killarna ett något högre missnöje än vad tjejerna anser (Ibid, s 51). Studien är 

genomförd under en treårsperiod och resultaten är uppdelade utifrån årskurs, där man kan se 

att värderingar och prioriteringar hos RIG-eleverna även förändras med tiden (Ibid, s 31).  

 En forskningsrapport av Jonsson (2000) granskade vad som hände efter idrottsgymnasiet. 

Detta med betoning på den fortsatta utbildningen, inträdet på arbetsmarknaden, den fortsatta 

idrottsutövningen och vilka idrottsliga resultat som nåtts när ungdomarna nått seniorålder. 

Studien byggde på 664 enkäter från ungdomar som varit aktiva vid idrottsgymnasium runt om 

i Sverige under perioden 1982-1993 (Ibid, s 10). Jonsson kunde konstatera att en överlägsen 

majoritet av de individer som genomgått idrottsgymnasium hade uppfattat detta som en 

positiv upplevelse samt att det varit betydelsefullt för deras framtid (Ibid, s 21).  

 På uppdrag av Skolverket och RF grävde Ferry och Olofsson (2009) djupare i hur 

gymnasium med idrottsprofilerad utbildning organiserar sin utbildning i specialidrott. 

Resultatet visar att det inte går att säga hur ett typiskt RIG eller typisk gymnasieskola 

organiserar sin undervisning i fallet. Forskarna menar att det förekommer en rik flora av 

variationer av kursplaner som skolorna satt upp för att nå sina mål. Studien visar även att 

elitidrottsambitionen är tydligt framhävd bland eleverna, där dryga hälften har ambitionen att 

nå nationell eller internationell elitnivå. En intressant notis som presenteras i studien, är att 

lärarna anser att eleverna lärt sig mer än vad eleverna själva rapporterar på varje enskilt 

moment (Ibid, s 5). Det skall tilläggas att denna undersökning inte endast tog hänsyn till RIG, 

utan genomfördes fördes före 2011 och därmed inte infattar idrottsgymnasiereformen som 

trädde i kraft samma år. Sten Eriksson (2010) har även han grävt djupare i RIG-verksamheten. 

I en utvärderingsrapport på uppdrag av RF har han undersökt vilka förändringar som har skett 
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med RIG-verksamheten mellan 1999 t.o.m. 2009. Studien presenteras ur ett elevperspektiv 

och med utgång från de specialförbund som är anknutna till RIG-verksamheten. Som 

bakgrund till studien ligger en tidigare RF rapport från 1993 som granskat RIG-verksamheten 

mellan åren 1982-1991. I rapporten konstaterades avslutningsvis följande:  

 
”Systemet genererar ett stort antal landslagsidrottare och fungerar tveklöst som en i huvudsak välfungerande 

stödform i den svenska idrottsrörelsens prestationsutveckling. En klar fördel är att skolutbildningen fungerar 

och trots idrottssatsningen resulterar i bättre genomsnittsbetyg än flertalet övriga gymnasieelever. Förklaringen 

kan delvis ligga hos RIG-elevernas höga genomsnittliga ambitionsnivå. Oavsett orsak blir dock slutsatsen att 

systemet i varje fall inte ”saboterar” effekterna av höga ambitioner… Med facit i hand kan vi konstatera att de 

ursprungligen formulerade filosoferna fortfarande känns aktuella. Inget har framkommit som ger anledning till 

omprövning av systemet totalt.” (Ibid, s 8) 

 

Erikssons forskningsrapport presenterar mer eller mindre samma resultat som i tidigare 

undersökning. Han menar att det är svårt att göra kritiska nedslag på en sådan genomarbetad 

verksamhet som RIG, som i åtskilliga utvärderingar huvudsakligen presenterat ett positivt 

utvecklingsarbete (Ibid, s 78).   

 

3.3 Motivation  

Samtliga människor är motiverade. Annars skulle vi inte, äta, dricka, ta oss ur sängen på 

morgonen eller lägga tid på arbete, studier eller t.ex. idrott. Motivation är därmed en 

förutsättning för prestation. Samtidigt måste man dock ta hänsyn till att individer skiljer sig åt 

samt att graden av motivation och vad som motiverar dem är olika. Därför kan det vara svårt 

att betrakta motivation som ett grundläggande personlighetsdrag, jämförbart med exempelvis 

självkänsla (Broberg, m fl. 2004, s 109). Enligt nationalencyklopedin definieras ordet 

motivation som en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål (ne.se). Revstedt (2002, s 39) definierar motivation som en 

strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt. 

Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara konstruktiv, 

målinriktad, social och aktiv. Med självförverkligat och meningsfullt liv menas att man väljer 

att ta ansvar och att tillvara på sina möjligheter. Detta är även något som Granbom (1998, s 9) 

håller med om. Hon menar att alla människor innerst inne är motiverade, dvs. strävar efter ett 

meningsfullt liv. Ytterligare definitioner menar att motivation utgår från individen och 

beskriver individens ställning till aktivitet samt hur viktig aktiviteten anses vara för individen 
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i förhållandet till annat. I detta avseende anger motivation hur individen prioriterar och 

bedömer aktiviteten (Hultgren 2008, s 78).  

 Ur ett historiskt perspektiv har vissa forskare betraktat motivation som en del av 

individens personlighet, men alla håller dock inte med om detta. Henry Murray från slutet av 

1930-talet menar att prestationsbehov är något som är mycket grundläggande för människor. 

Men att behovet av att prestera även varierar mellan människor. Murray ansåg att individer 

med ett starkare prestationsbehov därför borde nå längre inom områden, där viljan att prestera 

är avgörande. Detta gäller naturligtvis de flesta områden, vare sig det handlar om arbete eller 

idrott (Broberg, m fl. 2004, s 109).  

 

3.4 Inre och yttre motivation    

Med inre motivation menar man att det är individen själv som gett utlopp för att ägna sig åt en 

aktivitet. Forskare menar att de flesta som idrottar älskar sin idrott, och upplever en glädje i 

utförandet samt att klara av en uppgift. Utan denna glädje skulle de aldrig orka driva sig 

själva (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s 107). Andra forskare likt Imsen (2006, s 466) 

beskriver hur man av inre motivation motiveras av inre krafter, att en aktivitet upprätthålls av 

individen, för att individen upplever det som meningsfullt. Även Granholm (1998, s 16) talar 

om inre motivation som naturlig motivering, som grund för en individs handling eller aktivitet 

och att det hela grundar sig i personlighetsfaktorer. 

 Yttre motivation innebär att individen istället motiveras med hopp om exempelvis en 

belöning eller att uppnå ett mål som inte har med aktiviteten att göra. Enligt forskning finns 

det många som böjar med idrott för att de vill, finner det tillfredställande och roligt men även 

för att det kan finnas externa faktorer som påverkar motivationen i form av belöningar 

(Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s 107-108). Likartat ställer sig Granbom (1998, s 16) i 

beskrivningen av yttre motivation. Hon menar att aktiviteten hålls vid liv då individen hoppas 

på belöning eller att uppnå mål. 

 

3.5 Incitament 

Begreppet kan beskrivas som det eller de, omständigheter som stimulerar till viss verksamhet 

(ne.se). Med incitament menas att motivation och lust till aktivitet för att utföra en viss 

handlig beror på olika objekt, förhållande och yttre motivationsfaktorer eller stimulans 
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utanför individen. Det handlar således om faktorer utifrån som påverkar oss till handling och 

en manipulation av incitamentet kan i sin tur påverka beteendet (Granbom, 1998 s. 14-15). 

 

3.6 Faktorer för deltagande i idrott  

Det har gjorts omfattande studier i vad som motiverar och involverar barn och ungdomar till 

idrott samt vilka faktorer som ligger tillgrund för deltagandet. Alderman och Wood utförde 

under 1970-talet en undersökning på unga Kanadensiska idrottsutövare, för att se vad som 

motiverade dem att delta i idrott. Forskarna kom fram till att de incitament och de starkaste 

faktorerna som drev ungdomarna för att delta var bland annat, träffa nya vänner, göra något 

bra, söka spänning och självkänsla i ens idrott. Ett liknande resultat fick även en studie gjord 

1978 av Sapp och Haubensticker, där mer än 1000 pojkar och flickor deltog. Forskarna kunde 

där se att faktorer som motiverade ungdomar till idrott var att, ha kul, lära sig mer samt 

utvecklas inom sin idrott, bli vältränad samt umgås med vänner. Ytterligare nordamerikanska 

forskare som inriktat sin undersökning på mera specifika idrottsgrenar såsom gymnastik, 

ishockey och simning, har fått samma typ av faktorer som motiverar ungdomar till idrott och 

fysisk aktivitet (Horn, 2008 s. 116).  

 Om det förekommer skillnader mellan könen är dock mer oklart. Viss forskning 

redovisar ingen större skillnad mellan flickors och pojkars motiv till att idrotta. Medan annan 

forskning pekar på att flickor främst motiveras av sociala faktorer medan pojkar i något högre 

grad verkar motiveras av färdighetsrelaterade aspekter (Hinic & Hassmén, 2001 s 81-82).      

 

3.6.1	  Sociala	  faktorer	  

Med hänsyn till den forskning som presenterats i tidigare stycke är det uppenbart att det finns 

en mängd sociala faktorer som spelar en stor roll i barn och ungdomars idrottspreferens, val 

av idrott samt det faktiska deltagandet. Forskare som Bo Schelin (1985) menar att 

idrottspreferens och val av idrott hänger ihop med hur vida individens omgivning ser ut samt 

att faktorer i denna omgivning faktiskt styr individens val av idrott. Dessa faktorer är något 

som Schelin menar går att koppla samman med vad han har kommit att kalla för de fem 

närheterna. Under följer en beskrivning av begreppen som Schelin väljer att benämna som 

socioekonomisk, personell, geografisk, fysiologisk och psykisk närhet.   
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Socioekonomisk närhet innebär att den ekonomiska situationen för en utövare kan vara en 

hämmande faktorer då val av idrott görs. Om idrotten är för dyr att utöva, ses den ofta inte 

som ett alternativ om föräldrarnas ekonomiska situation är begränsad. Det skall tilläggas att 

även ett rykte om en specifik idrott är dyr eller billig möjligen har en inverkan på val av 

idrott, mer än de faktiska kostnaderna. Detta gäller i all synnerhet om individen har små eller 

inga personkontakter med utövare av den specifika idrotten (Ibid, s 60). 

 Den personella närheten betonar att individen normalt bör ha eller känna närhet till en 

eller flera personer som sysslar med idrotten i fråga. Närheten i detta fall fungerar som en 

introduktion i idrottens sociala regelsystem. Den person (närhet) som starkast kan påverka 

individen att börja med eller fortsätta inom en specifik idrott, är den person som kan fungera 

som initiator. Med initiator menas helt enkelt den person som tar med någon till en aktivitet 

och hjälper och stöttar den under den första tiden. Speciellt nödvändig är en initiator i de 

idrotter där den faktiska utövningsgruppen är relevant sluten eller där idrotten i fråga inte har 

någon bokstavlig rekryteringsverksamhet riktad mot den grupp som individen tillhör. Ofta 

tillhör initiatorn samma generation som individen ifråga, men vanligast är dock att initiatorn 

tillhör någon ur föräldragenerationen (Ibid, s 61). 

 Den geografiska närheten granskar främst om individen har tillgång till 

utövningsmöjligheter inom ett relevant kort avstånd hemifrån samt inom en socialt sett 

lämplig organisation. De geografiska förhållandena kan spela en betydande roll exempelvis på 

de orter där idrottsutbudet är av begränsad valmöjlighet, där inget egentligt val finns. På de 

orter där vissa idrotter har en starkt dominerande ställning, vilket medför att man mer eller 

mindre måste sysselsätta sig med just denna idrott. Finns det en påtaglig närhet till en specifik 

idrott vilket gör att utövningsmöjlighet blir större, kan även detta ses som en faktor som 

lockar fler utövade (Ibid, s 62).  

 Fysiologisk närhet handlar om att individen måste uppfylla vissa kroppsliga minimikrav 

för att kunna smälta in i en viss idrott. Mer konkret betyder detta att den idrott som individen 

väljer att utöva hänger ihop med synen på individens egen kropp och dess möjligheter samt 

hur den måste passa in i den rådande idealbilden av utövaren i en viss idrott (Ibid, s 62-63).   

 Den psykiska närheten mäter individens förmåga att anpassa sig till och trivas med den 

tävlings- och träningssituation som råder i en specifik idrott. Den psykiska närheten har liten 

betydelse då det gäller att prova på eller börja med en idrott. Den ses som en allt mer påtaglig 

och viktigare faktor när individen väl utövat en viss idrott ett tag och lärt sig den ordentligt. 

För att stå ut med idrottens tränings- och tävlingssituation, dess sociala krav och allmänna 

anda är det psykets ampassningsförmåga som fäller avgörandet i vilka som kommer att 
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fortsätta med en specifik idrott. Till denna faktor räknas till exempel, att inte komma överens 

med eller allmänt inte trivas med andra utövare och eller tränare i en viss idrott eller viss 

klubb (Ibid, s 63).   
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4. Metod 
Under detta avsnitt kommer metodval presenteras samt urvalsgrupp, intervjuform och 

genomförande av studien. Detta för att ge en mer djupgående bild av hur studien gått tillväga 

och utformats.    

 

4.1 Val av metod 

Vanligtvis när man talar om vetenskapliga forskningsmetoder, handlar det antingen om 

kvalitativ- eller kvantitativ forskning. För att skilja på begreppen kvalitativ- och kvantitativ 

forskning brukar man enkelt säga att den kvalitativa forskaren fokuserar mer på ord, än den 

kvantitativa forskaren som inriktar sig mer på mätningar av siffror. Därför skiljer sig även 

analysen av data och resultat avsevärt (Bryman 2001, s 249).  

 Det metodval som omfattar denna studie är en kvalitativ forsknings metod. Skälet till 

detta val bygger på att försöka få ett mer ingående djup i studien, inte bara skrapa på ytan till 

problemet. Enligt Bryman antyder han att i en kvalitativ undersökning är det deltagarnas 

perspektiv som utgör grunden för vad undersökningspersonerna uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt (Ibid, s 272). Syftet med studien är att försöka förstå vilka faktorer som 

påverkar och motiverar unga tjejer och killar att söka till baseboll- och softbollakademin och 

även titta närmare på vilka förväntningar de haft innan inträdet, samt undersöka vilka faktorer 

som får dem att trivas under tiden på akademin. Således kompletterar syfte och metodval 

varandra på ett relevant sätt.   

 Insamling av empiri sker utifrån en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. 

Detta för att fokusera på intervjupersonens ståndpunkter, men även för att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar för att fånga upp det som intervjupersonen anser är relevant och viktigt 

(Ibid, s 300). Vid tillämpningen av en forskningsmetod likt denna, får intervjupersonen 

möjligheten och friheten att utforma svaren på sitt sätt och inte efter en strukturerad form som 

är bestämd av forskaren i förväg, som exempelvis en svarsenkät (Ibid, s 301).  

 

4.2 Kritik mot metodvalet 

Det finns en viss kritik riktad mot kvalitativ forskning. Forskare som använder sig av just 

denna metod brukar ibland kritiseras för att de är alltför impressionistiska och subjektiva. 

Med detta menar kritikerna att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på 

forskarens ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt men 
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även på det nära och personliga förhållande som forskaren etablerar med 

undersökningspersonerna. Jämfört med en kvantitativ forskare startar ofta en kvalitativ 

forskare på ett mera öppet sätt, för att sedan precisera sina frågeställningar. Den kvantitativa 

forskaren inbegriper mer tydliga frågeställningar med en tydlig anknytning till existerande 

litteratur och viktiga teoretiska idéer (Ibid, s 269-270).    

 

4.3  Urval och undersökningsgrupp  

I undersökningar av kvalitativt slag finns det olika former av urval som kan tillämpas för att 

uppnå syftet och frågeställning med studien. Bryman menar han att kvalitativa forskare ofta är 

klara över att använda sig av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. Att bekvämlighetsurvalet 

tillämpas kan bero på olika begränsningar inom ramen för studien. Exempelvis geografiskt 

läge eller att det rör sig om en unik verksamhet eller målgrupp. I vissa fall tillämpas dock ett 

slumpmässigt urval, då man likt namnet väljer ut respondenter efter en mycket stor spridning 

(Ibid, s 312-313). 

 Urvalet för denna undersökning underlättades i och med att samtal med 

akademiverksamheten inrättades. Utifrån denna instans var förhoppningen att minst tio 

stycken elever från akademin skulle delta i studien. Eftersom det endast finns en akademin av 

detta slag i Sverige var urvalet av undersökningsgrupp obehindrat. För denna studie var 

därmed bekvämlighetsurvalet ett faktum. Medverkade deltagare i undersökningen var dock av 

mer slupmässig art. En mer genomgående beskrivning av detta kommer att ske under stycket 

genomförande. 

 

4.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden som användes vid insamlingen av empiri ser lika ut för de killar och tjejer som 

medverkade som respondenter i undersökningen. Frågorna i guiden är indelade i olika teman 

för att på ett enklare sätt få en bra uppdelning av empirin vid sammanställning och analys av 

resultaten. Detta för att besvara undersökningens frågeställningar samt göra studien så 

trovärdig som möjligt, viket även Bryman antyder som livsviktiga faktorer i sammanhanget 

(Ibid, s 305).   

 Det inledande temat innefattar bakgrundsfrågor där respondenten berättar om ålder, 

uppväxtsort, föräldrars sysselsättning samt utbildning. Detta för att skapa en stabil bild av 
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respondenterna samt se vilka likheter och skillnader det finns ur ett demografiskt- och socialt 

perspektiv.   

 Andra temat i intervjuguiden berör frågor som kretsar kring intervjupersonens 

idrottsbakgrund. Hur respondenternas idrottshistorik gestaltat sig. Övriga idrotter de varit 

aktiva inom, föräldrars idrottsbakgrund, kontakt och faktorer för att starta med baseboll och 

eller softboll samt hur länge de varit aktiva. Ovanstående frågor har ställts för att skapa en 

bild av vilka faktorer som legat till grund för respondenternas val av idrott.  

 Tredje temat kretsar kring frågor som rör Leksands gymnasium och akademin. 

Respondenterna får svara på frågor om utbildningsprogram och faktorer som spelat roll för 

valet av akademin. Förväntningar innan, målsättningar, personliga framsteg, 

träningsmöjligheter, faciliteter och utvecklingsidéer av akademin är ytterligare frågor. Detta 

för att skapa en bild av vilka faktorer som spelar in vid val av skola, trivselfaktorer samt vad 

som motiverar individerna att delta och fortsätta på akademin. Intervjuguiden avslutas med ett 

tema kring en övrig fråga om respondenterna själva skulle vilja tillägga något.  

 

4.5 Genomförande  

Som tidigare nämnts i stycket angående urval och undersökningsgrupp var valet av 

verksamhet enkelt i och med att akademin baseboll/softboll är den enda i sitt slag i Sverige. 

Under tiden för genomförandet av studien hade akademin totalt 24 stycken inskrivna elever 

fördelade mellan 6 tjejer och 18 killar. Endast en av sex tjejer hade inte sitt ursprung i 

Dalaregionen. I killarnas fall var den geografiska spridningen större. Utav 18 stycken killar 

representerade de totalt nio stycken kommuner runt om i Sverige. I följande avsnitt ges en 

beskrivning av hur genomförandet och insamling av empiri gick till.   

 Efter att det stod klart att studien skulle inriktas mot akademin baseboll/softboll i 

Leksand påbörjades ytterligare samtal med huvudansvarig för verksamheten. Främst kom det 

att handla om vilka behov och idéer som akademin var intresserade av att kunna nyttja. 

Slutligen stod det klart att verksamheten var intresserad av att veta vilka faktorer som 

påverkar ungdomarna innan de söker till utbildningen, samt vad som får dem att trivas under 

och vad som gör att de efter examen vill och vågar ta steget mot spel utomlands t.ex. College.  

 Utifrån detta började utformningen av frågeställningar, syfte och intervjuguide ta form. 

Vissa avgränsningar lades till, för att strukturera upp undersökningen och minska en eventuell 

förvirring för läsaren. När allt var klart och hade godkänts av handledaren för studien, 

bokades det in ett besök hos akademin i Leksand för att kunna genomföra de intervjuer som 
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var av intresse. Besöket på akademin i Leksand ägde rum mellan den 15-17 december 2010. 

Som tidigare nämnts var förhoppningen att tio stycken elever skulle delta i intervjuer. En 

förhoppning som uppfylldes. Hur dessa respondenter valdes ut, kommer nedan redogöras i en 

kortare beskrivning av dag för dag vid besöket på akademin.  

 Under den första dagen vid besöket på akademin fick jag chansen att medverka som 

observatör vid ett fysträningspass för tjejerna och killarna. Detta gjorde det möjligt att under 

samma tillfälle ge samtliga en detaljerad beskrivning om studien, samt hur respondenter 

skulle komma att väljas ut. Eleverna på akademin hade tidigare informerats om att studien 

skulle genomföras, men fick under detta möte en bättre inblick i det hela. Senare under 

kvällen gavs även möjligheten att observera en föreläsning, innehållande bland annat kost- 

och träningslära. Föreläsningen hölls av huvudansvarig för verksamheten samt 

fysiologitränare som talade om bland annat aerob kontra anaerob träning. Efter föreläsningen 

gavs ytterligare utrymme för information. Under samma tidpunkt började även samtal med 

elever inrättas, eftersom somliga visat intresse för att delta i studien. Frivilliga fick göra en 

intresseanmälan, där kontaktuppgifter uppgavs av eleverna. Vid samma tillfälle bestämdes det 

att information angående intervjuer mellan eleverna och intervjuare skulle skötas via SMS. 

Senare under kvällen genomfördes den första intervjun med en kille. 

 Den andra dagen tillbringades till största delen på Leksands gymnasium där även 

majoriteten av intervjuerna genomfördes. Intervjuerna ägde rum efter överenskommelse via 

SMS, som till största delen skett kvällen innan men även förekommit under morgonen samma 

dag. Tider för intervjuer bestämdes och under dagen gjordes totalt fem intervjuer. 

Respondenterna som låtits intervjuas under dagen bestod av tre tjejer och två killar.  

 Likt den första dagen medverkades det igen vid fysträning under morgonen. I samband 

med träningspasset intervjuades två tjejer som inte var deltagande utan bara observerade 

träningen av olika skäl.  Senare under förmiddagen intervjuades slutligen två stycken killar. 

Det totala antalet av intervjuade elever uppgick efter tre dagar på akademin till tio stycken 

medverkande. 

 Under en intervju finns alltid möjligheten att påverka sitt intervjuobjekt. Både direkt och 

indirekt. Resultatet i denna studie består av svar från fem av de 16 killar, och fem av sex tjejer 

som under tiden för intervjuerna var verksamma vid akademin. Möjligen hade resultatbilden 

varit annorlunda om fem andra killar varit medverkande istället. Därför skulle det delvis 

slupmässiga urvalet gjort att studiens resultat har kommit att påverkas. 

 Det skall tilläggas att samtliga respondenter informerades innan varje intervju om vilka 

rättigheter som respondenter och att intervjuerna är helt anonyma samt att de närsomhelst 
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hade möjlighet att avbryta intervjun. Med tillstånd från intervjupersonerna spelades samtalen 

in via dator, för att sedan transkriberas.  

	  

En	  reflektion	  av	  genomförandet	  	  	  

Under denna rubrik vill jag ta tillfället i akt att kort diskutera och reflektera över mina 

personliga åsikter kring genomförandet av intervjuerna med eleverna. Avsikten är inte att 

kritisera eller glorifiera valet av forskningsstrategi utan kort försöka förmedla den känsla som 

fanns med under genomförandet. Till en början skulle jag vilja påstå att intervjuerna gick 

smidigare, ju fler som genomfördes, vilket kan låta naturligt. Till en början kom detta till 

största del att handla om nervositet från personligt håll. Det fanns i början tankar om att 

intervjuerna bland annat inte skulle vara fullgoda nog för att kunna dra några slutsatser etc. 

Men med tiden kom dessa tankar att sina bort helt vill jag påstå. Detta på grund av en stärkt 

tro på sig själv som empiriinsamlare samt att övning faktiskt ger färdighet. Efter tre, fyra 

intervjuer, upplevde jag en djupare förståelse för hela intervjuprocessen. Exempelvis 

företeelser som att ställa relevanta och mer ingående följdfrågor, samt frågor som inte fanns 

inom ramen för intervjuguiden. Detta är även något som Bryman instämmer i. Frågorna 

behöver inte ställas i korrekt ordning från intervjuguiden, eftersom det är ett verktyg som 

skall hjälpa till att strukturera upp intervjun. Helheten blir att detta är ett sätt för 

intervjupersonen att få så stor frihet att utforma svaren som möjligt (Ibid, s 301). 

 

4.6 Validitet  

Begreppet validitet utgör en viktig kriterie för kvantitativa forskare. För gruppen kvalitativt 

inriktade forskare har det dock funnits en diskussion om hur pass relevant begreppet är för 

kvalitativa undersökningar. Begreppet validitet går ut på att göra en bedömning av och om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Har man undersökt det 

som verkligen är relevant för studien och inte något annat (Ibid, s 43-44). Det skall tilläggas 

att det finns olika sätt att bestämma validitet, men i detta fall används termen som ett begrepp 

för att beskriva det som tidigare nämnts (Ibid, s 88).  

 

4.7 Forskningsetik          

Ur ett forskningsperspektiv är etiska aspekter oerhört viktiga eftersom de på lång sikt kan ha 

stor påverkan på samhället. Det är även oerhört viktigt att forskningsetiken i detta fall berör 



 22 

bland annat frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till samt skyddar olika deltagare som 

berörs av forskningen (Vetenskapsrådet). När en forskare utför en studie finns det en rad 

etiska principer som man måste förhålla sig till. Principerna är följande: Informationskravet, 

med detta menar man att forskaren skall informera de berörda personerna om forskningssyftet 

samt att förmedla att deltagandet i studien är frivilligt. Dessutom ska de få reda på vilka 

moment som ingår i undersökningen. Det andra är samtyckeskravet, detta grundar sig på att 

deltagarna själva har rätten att bestämma över sin medverkan. Om studien riktar sig mot 

någon som är minderårig, skall ett godkännande från förälder eller vårdnadshavare krävas. 

Med konfidentialitetskravet menar man att alla de uppgifter som ingår i undersökningen ska 

behandlas med konfidentialitet. Det vill säga att t.ex. personuppgifter måste förvaras och 

skyddas så inte obehöriga kan komma åt dem. Den sista etiska principen är nyttjandekravet. 

Med detta menar man att alla de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningsändamålet (Ibid, s 440-441). Som det går att läsa i under rubriken genomförande i 

denna studie har man kunnat läsa om hur forskningsetiken förmedlats till medverkande 

intervjupersoner. Inför varje intervju informerades medverkande person om vilka rättigheter 

hon eller han hade, samt att intervjun var helt anonym och att de närsomhelst hade rätt att 

avbryta intervjun. Med tillstånd av varje intervjuperson spelades de även in. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 23 

5. Resultat 
Syftet med denna del är att ge en djupgående bild av det empiriska materialet. Empirin 

redovisas i två delar. Först tjejer som utövar softboll och sedan killar som utövar baseboll. 

Utöver denna struktur är materialet presenterat i teman efter studiens frågeställningar.   

 

En	  tillbakablick	  på	  akademin	  	  

Som tidigare nämnt representerar samlingsnamnet ”akademin” bland annat den RIG-

verksamhet som bedrivs mot baseboll och softboll i Leksand. För övrigt är verksamheten den 

enda av sitt slag i Sverige. När insamlingen av empiri genomfördes var det totalt 24 stycken 

elever inskrivna i verksamheten av 30 möjliga platser. Ur en demografisk synvinkel var 

verksamheten fördelad i 18 stycken killar, representerade från totalt nio kommuner runt om i 

landet. Av de resterande sex tjejerna var det endast en som inte var uppvuxen i dalaregionen.  

Totalt två gånger så många killar som tjejer. Enligt akademin är målet med verksamheten att 

ge elitsatsande ungdomar möjligheten att kunna kombinera en hård idrottslig satsning med 

studier. Studierna som bedrivs är vid något av de program som erbjuds vid Leksands 

gymnasium. Tanken är således att man som elev vid verksamheten ska kunna sköta sin 

skolgång och träning parallellt. Akademin säger sig arbeta med att, för eleverna understryka 

vikten av rätt vila, kost och fokusering etc. Under den aktiva tiden på akademin tränar 

eleverna mellan åtta till tio pass i veckan, beroende på period och spelarposition. Träningen 

sker i regel schemalagt mellan måndag till fredag, både under morgonen samt efter skoldagen. 

Under inomhussäsongen tränar tjejer och killar tillsammans, för att sedan träna var för sig 

under utomhussäsongen. Sedan 2011 har akademins basebollag medverkat vid seriespel i 

elitserien. Akademilaget deltog i 14 matcher under första grundserieomgången, för att sedan 

uteslutas till den andra omgången.  Syftet med seriespelet är att ge eleverna mer speltid samt 

större matchvana mot kvalificerat motstånd. Det skall tilläggas att under tiden som 

akademielev tillhör samtliga killar och tjejer sina klubblag som de är inskrivna vid. Då 

akademins basebollag spelar match mot ett lag där en eller flera spelare i normalfall är 

inskrivna vid, kan klubblaget välja om spelaren/spelarna ska representera klubblaget eller 

akademilaget under matchen (SBSF, 2011).  
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5.1 Bakgrundsbeskrivning – tjejer  

Tjejerna som låtits intervjuas är mellan 15-17 år gamla. Tillskillnad från killarna som 

presenteras längre fram, finns det inte en lika stor spridning rent geografiskt i detta 

sammanhang. Endast en av fem tjejer har inte sitt ursprung från Leksandsregionen. I avsnittet 

nedan sammanfattas en kortare presentation av respektive respondent. Det skall tilläggas att 

namnen i detta fal är fingerande.  

 

• Lina är 16 år gammal, född och uppvuxen Leksandregionen. Hon blev introducerad 

för fotboll i 4-5 års ålder men hon har även utövat friidrott, samt dans vilket hon 

fortfarande tävlar i parallellt med softbollen. Hon har spelat softboll sedan ca fyra och 

ett halvt år tillbaka, och första kontakten med softboll skedde via en kompis som fick 

med henne till en träning. Innan dess var hon helt ovetande om softboll 

överhuvudtaget. På gymnasiet läser hon första året på handels och 

administrationsprogrammet, ett val som bland annat gjordes på grund av 

framtidsdrömmar om att driva eget företag.   

 

• Maja är 17 år, även hon född och uppvuxen i Leksandsregionen. Maja började rida vid 

8 års ålder, men har även varit aktiv inom golf, jujutsu och fotboll. Hennes 

introduktion till softbollen skedde vid 13 års ålder. Vid tillfället var Maja inte aktiv 

inom någon specifik idrott, och i sammanband med detta fick hon en förfrågan av en 

vän som var aktiv softbollspelare att komma och testa, och fastnade tillslut. Maja läser 

andra året på samhällsprogrammet med inriktning samhälle, ett program hon känner 

kommer att ge en bra grundutbildning.    

 

• Rebecca är 17 år, född och uppvuxen i södra norrland. Hon började spela baseboll när 

hon var 13 år för att sedan, ett år senare gå över till softboll. Både hennes äldre syster 

och pappa är och har varit aktiva inom baseboll och softboll. Hon har även varit aktiv 

inom basket och innebandy. På gymnasiet går Rebecca första året på ett 

samlingsprogram (NTS) för naturvetenskap, teknik och samhälle. Andra året skall hon 

dock välja naturvetenskaplig inriktning, på grund av att hon i framtiden satsar på att 

utbilda sig till tandläkare.  
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• Tina är 17 år gammal, född och uppvuxen i Leksandsregionen. Vid 4-5 års ålder 

började hon spela ishockey. Hon har även varit aktiv inom alpinsporten, något som 

hon under några år utförde tillsammans med softbollen fram tills hon var 14 år, men 

slutade efter en olycka. Softboll började hon med i 12-13 års ålder. Kontakten med 

softboll fick hon via två kompisar som var aktiva och fick henne att följa med för att 

testa på. Tina går andra året på barn och fritidsprogrammet, något hon beskriver som 

ett självklart val för henne.   

 

• Sara är 16 år, även hon född och uppvuxen i Leksandsregionen. Förutom softboll har 

Sara varit aktiv inom innebandy, fotboll och slalom. Den första idrott hon var i 

kontakt med som spelare var innebandy, något som hon spelade under en fem års 

period. Både Saras yngre bror och pappa har och är aktiva inom baseboll. Det var 

hennes pappa som uppmuntrade henne vid 10 års ålder till att prova på softboll, vilket 

hon gjorde och blivit kvar inom. Sara går första året på gymnasiet, närmare bestämt på 

barn och fritidsprogrammet. Valet av program beskriver hon utifrån, ett stort intresse 

för barn, människor och att få finnas till för andra. 

 

5.1.1	  Varför	  akademin	  med	  inriktning	  softboll	  

När respondenterna fick frågan om varför de valt att söka till akademin i Leksand, var svaren 

av olika slag. Nedan pressenteras tjejernas syn på val och kontakt med akademin. Frågan 

ställdes med utgångspunkt att försöka se vilka faktorer som möjligtvis har kommit att påverka 

detta val. En av tjejerna sa följande:    

 
”… jag spelade ju softboll… jag visste ju inte om akademin när jag skulle göra mitt 

gymnasieval. Så att det kom lite på slutet eftersom jag och en annan tjej var de första tjejerna 

som blev invalda i akademin… då kändes det bara kul. Så det var lite slumpmässigt sådär att vi 

kom med överhuvudtaget.”(Tina) 
 

I och med detta uttalande skulle valet av akademin möjligtvis kunna vara slumpmässigt, men 

även att det kändes kul. Tidigare forskning har visat att faktorer för medverkande i idrott har 

kommit att handla om att ha roligt (Horn, 2008 s 116). Hon fortsätter: 
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”… då pratade vi med (ansvarig för akademin) och frågade om man kunde vara tjej och var 

med på akademin å så... det var hans förslag till en början att vi skulle ta in tjejer och det är ju 

bara två tidigare som har sökt in å det är ju vi två.”(Tina) 

 

Skall man tyda det svar som hon senare utgav finns det klara tendenser till att även 

instruktören vid akademin möjligen har varit en bidragande faktor. Det ska tilläggas att 

instruktören i detta fall möjligen skulle kunna ses som en rekryterande faktor i 

sammanhanget. Detta om man gör en distinkt skillnad på rekrytering och val. Ytterligare 

responderande tjejer svarade att de valde akademin för att:  

 
”Ja, efter som jag spelade innan så tycket jag liksom att jag ville fortsätta utvecklas. Det vara 

bara självklart för mig.”(Sara) 

 

”Det var väl för att jag spelar softboll. Sen kände jag att jag ville utvecklas liksom, det var det 

här jag ville göra… det finns ju möjligheter att sticka till USA efter skolan och gå på college ett 

år eller någonting, å bara det skulle ju vara en erfarenhet.” (Maja)  

 

”… jag känner att jag vill utvecklas genom softbollen… och det är ju jättebra chans att ta den.  

För jag vet ju att dom som har gått där ett år säger ju nu, att dom verkligen har utvecklats. Sen 

så prata jag med mina andra kompisar och dom sa att dom skulle gå där, så då tänkte jag varför 

ska jag inte gå där för. Det är ju ändå en jätte bra grej liksom.”(Lina) 

 

Under dessa svar kan man utläsa att det finns en starkt gemensam nämnare nämligen softboll, 

en nämnare som i detta fall skulle vara knepig att utesluta. Intresset för softboll, utveckling 

inom idrottsgrenen finns hos tjejerna. Detta kan ses som en bidragande faktorer i valet av 

akademin. Att som individ få utvecklas inom ramen för sin idrott, är en klart motiverande 

faktor för deltagande i idrott. Detta är även något tidigare forskning uppger (Horn, 2008 s 

116; Hinic & Hassmén, 2001 s 81). En annan faktor i detta fall skulle kunna vara att få spela 

softboll på collegenivå i USA. Ett av akademins mål är nämligen att förbereda eleverna för ett 

eventuellt framtida spel utomlands för bästa möjliga personliga utveckling.  

 En av tjejerna utrycker sig som att det bara var ett självklart val. I detta fall kan det dock 

vara bra att ha i åtanke att denna tjej kommer från en familj där baseboll har varit en påtaglig 

aktivitet, vilket även det möjligen kan vara en faktor till valet av akademin. Ytterligare en 

starkt bidragande faktor i sammanhanget kan ses som vänner och kompisar som utövarna vill 

vara nära. Även detta säger forskare är bidragande motivationsfaktor för utövande och 
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medverkande i och av idrott (Horn, 2008 s 116). Ytterligare svar som tyder på detta, uppges 

av respondenter som uttrycket sig följande: 

 
Rebecca: Min bästa väns, storebror går ju här… När han började så började vi också prata om 

att vi också skulle göra det, för att jag tyckte det verkade kul. Sen har det bara blivit mer och 

mer, att jag verkligen har velat sedan flyttade jag hit. 

Intervjuare: Så det blev som en gemensam grej från början? 

Rebecca: Precis, men hon är 95:a så hon går inte här än… hon kommer nästa år. 

 

En annan tjej säger följande: 

 
”… det är väl mest kompisarna, å så känner jag att jag inte är redo att flytta hemifrån än… men 

det är nog mest kompisar tror jag!”(Lina)  

 

Här kan man åter utläsa att vänner är en stark faktor för valet av akademin och RIG i 

Leksand. De tidigare svaren antyder att det finns ett behov av närhet till en eller flera personer 

som är verksamma inom softboll. I detta fall de som har gjort sitt val eller som kommer att 

göra samma val att söka in till RIG i Leksand. Detta är även en faktor som Schelin betonar 

som viktig i valet av idrott. Normalt bör individen känna närhet till en eller flera personer 

(1985, s 61).  

 Ytterligare faktorer som möjligen kan vara styrande i valet av akademin och RIG i 

Leksand kan tydas som att ta steget för eventuellt flytta hemifrån i tonåren, som ovanstående 

svar antyder. En annan tjej antyder följande i samband med att flytta hemifrån i anslutning till 

gymnasiet:  
 

”… jag var ju på väg till… olika gymnasier, men sedan kände jag att akademin kom upp. Å jag 

kunde bo kvar hemma och det var liksom det som avgjorde tror jag, att jag kunde bo hemma… 

bor jag ensam så är det mycket eget ansvar å lägger man ner det ena så kanske skolarbetet 

faller också…” (Tina) 

 

Även om det endast är två av respondenterna som uttryckt någon oro eller tvekan till att flytta 

hemifrån i unga år, kan resultatet vara intressant med tanke på att detta kan ha kommit att vara 

en faktor bidragande till att söka till akademin. Forskare likt Löfgren (1990, s 121) förklarar 

detta med att det kan finnas ett partiskt och bekvämlighetsmotiv till att inte flytta hemifrån. Så 

länge man bor hemma finns det ofta någon/några som sköter det praktiska som exempelvis, 

ser till att det finns mat i kylen, tvättar, betalar räkningar etc. Löfgren betonar även en annan 
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fördel med att bo hemma är den närhet till sällskap och folk som bryr sig om en. En viktig 

aspekt att ha med sig i detta fall är att fyra utav fem tjejer som deltagit i studien är från 

Dalaregionen och endast en som har tvingats flytta på grund av gymnasievalet. Tjejen som 

flyttat till Leksand uttrycker ett annat svar när intervjun landar i ämnet att flytta hemifrån:  

 
”Asså, jag tycke det skulle bli riktigt skönt att flytta hemifrån, såhär... för jag har såhär skilda 

föräldrar så då måste man ju packa å gå emellan hela tiden, så de skulle bli skönt att bara vara 

still… Jag tror att man blir väldigt förberedd på vuxenvärlden för man får ju ta hand om allt 

själv.” (Rebecca) 

 

I vissa fall kan en flytt hemifrån ses som en påtvingad nödvändighet men även som en 

frigörelseprocess. Om en individ exempelvis vill gå en utbildning som inte är inom 

pendlingsavstånd är hon eller han ofta medveten om att en flytt är nödvändig (Ibid, s 119). 

Likt respondentens svar ovan var flytten till Leksand i detta fall nödvändig för att kunna 

medverka vid akademin. Att sedan längtan efter att flytta hemifrån samt göra något eget 

skulle möjligen ses som en bidragande faktor för att söka till akademin. Detta i kombination 

med att få utöva softboll.  

 

5.1.2	  Förväntningar	  

Hittills kan vi läsa i resultatet att det finns det en mängd faktorer som spelat in för valet av 

akademin. Att det så här långt handlar som social närhet, spelarutveckling, oro för att flytta 

hemifrån, längtan att flytta till eget samt eventuellt spel utomlands och en förkärlek till 

softboll går knappast att utesluta, men vilka typer av förväntningar hade tjejerna i och med 

inträdet på akademin? Förväntningar i detta fall skulle kunna vara sammankopplade med de 

faktorer som får eleverna att trivas och/eller inte trivas vid akademin. En av tjejerna uttryckte 

sig följande vad gällde hennes förväntningar:    

 
Lina: … jag tycker det är jättebra och trivs verkligen. Asså en utbildning ska ju vara såhär hård 

så att man lär sig, å de är det verkligen här. Jag tycker det är ett bra upplägg så 

förväntningarna var ganska höga. 

Intervjuare: Men vilka förväntningar kan man säga att du hade? 

Lina: Att det skulle vara bra träning, bra coachning eller vad man säger. 

 

En annan utav tjejerna uttrycker sig på följande sätt i samband med eventuella förväntningar: 
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Intervjuare: Hade du några förväntningar innan du blev antagen till akademin? 

Sara: Jag pratade lite med dom som gick i ettan innan då, lite äldre vänner då! Men då sa dom 

att det var ganska tufft å nästa skrämma upp en å att det var hård träning liksom. Men i början 

tyckte jag det gick bra, nästan lite slappt men så fort vi kom in i tennishallen så blev det något 

annat direkt…haha! Då blev det jättetuffa träningar, framförallt när vi går ihop å tränar med 

basebollkillarna. 

Intervjuare: Hur tycker du det funkar att träna tillsammans med killarna? 

Sara: Först i början tyckte jag det var lite obehagligt å konstigt men nu ser jag inga problem i 

det. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Sara: Rädd för att göra bort sig å såna saker typ! 

Intervjuare: Varför då? 

Sara: Jag vet inte, det var något som fanns i baktankarna men det släppte ju sen! 

Intervjuare: Mm.. 

Sara: Det är ett sånt härligt gäng så man vågar vara sig själv i vilket fall. 

 

Resultatet ovan visar att det har funnits en förväntan hos tjejerna om bland annat bra och tuff 

träning, men att förväntan om bra coachning på vägen också funnits där. Det framkommer 

även att det eventuellt funnits en del oro i samband med att träna tjejer och killar tillsammans. 

I ett senare skede i detta resultat kommer det att redovisas mer ingående hur tjejerna ser på 

den gemensamma träningen med killarna. Detta för att se om den gemensamma träningen 

möjligen skulle kunna ses som en trivselfaktor.  

 Inledningsvis i detta stycke redovisades att det funnits en förväntan om bra träning. 

Därför presenteras nedan tjejernas syn på hur träningarna och coachningen på akademin 

uppfattas. Sammanfattningsvis utan att presentera det fullständiga resultatet, kan det 

konstateras att samtliga tjejer säger sig vara nöjda med den träning som bedrivs på akademin, 

samt att ledarskapet även uppfattas som positivt. Exempel på respondenternas presenteras 

nedan:  

 
Rebecca: Jag tycker att vi tränar bra, vi tränar mycket… bra kvalitet på träningarna…fram till 

för en tre-fyra veckor sedan hade vi bara fys… man blir ju liksom starkare sen å tycker jag att vi 

har jättebra övningar. Jag tycker (instruktören) är en jättebra tränare verkligen. Å sen (den 

andra instruktören) som vi tjejer har mest då, är också jätteduktig. Dom förklara på ett sätt så 

man förstår å sen så motiverar dom. 

Intervjuare: På vilket sätt motiverar de? 
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Rebecca: (Instruktören) motivera mycket när vi har dom här föreläsningarna å sånt när han 

pratar å sen när vi gör övningar så... kom igen nu kör vi!    
 

En annan av tjejerna säger följande i samband med träning och ledarskap:   

 
”Jag tycker det är jättebra… (instruktören) är en jättebra coach verkligen. Han pushar en, och 

förstår sig på en om man har ont. Då förstår han liksom, jämfört kanske med en idrottslärare 

kanske inte, kanske tycker äh det där är väl ingenting, men… det är bra!” (Lina)  

 

Som det nämnts tidigare samt det som går att utläsa i svaren ovan, tycks tjejerna vara nöjda 

med den träning som utförs och bedrivs på akademin samt att ledarskapet uppfattas som bra. 

Förväntningarna verkar stämma med det som de uppger. Dessa faktorer kan i det stora hela 

även ses vara bidragande positiva trivselfaktorer för tjejerna på akademin. Dock fanns det 

tjejer som antydde att de gemensamma träningarna med killarna var av mer komplex karaktär 

och att det i vissa fall funnits en oro över att träna med killarna. För att återgå till det som 

nämnt på föregående sida (s.29) angående tjejernas syn på gemensamma träningspass med 

killarna uppkom liknande svar:  

 
Intervjuare: En liten följdfråga, hur tycker du det fungerar att träna med killarna? 

Maja: Ja asså, första året var det jobbigt! 

Intervjuare: På vilket sätt då? Kan du beskriva hur? 

Maja: … man kände ju sig, i början kunde man inte slappna av och man kände sig lite pressad 

att man inte kunde göra misstag å så, men sen började man ju lära känna som å då kunde man 

slappna av mer. Men samtidigt tror jag det är rätt bra, man blir pressad till att göra sitt bästa! 

Intervjuare: Vad var det som gjorde att du inte kunde slappna av? 

Maja: … jag var rätt liten å så var jag tjej å massa äldre killar å man vet inte riktig hur man ska 

bete sig… så då kände man ju lite press på sig så också. Och efter som vi var först på softboll 

gymnasiet och så, kände man att man fick lov att göra lite extra, man kunde liksom inte klaga 

över någonting! 

Intervjuare: Hur tror du killarna uppfattar att det funkar och träna med tjejerna? 

Maja: ... svårt och förklara. Det var ju annorlunda såklart. Dom testade väl lite sen hur mycket 

dom kunde skoja med oss å sådär. Dom lärde väl känna oss som personer å våra förmågor på 

planen och allt å sånt där, men det har ju funkat bra tycker jag!  

 

Även i detta svar uppges att det funnit en oro med den gemensamma träningen, likt det svar 

som gavs på föregående sida (s.29). Skall man tyda resultatet så har det funnits en känsla av 

att man som tjej känt obehag, varit rädd för att göra bort sig, inte vetat hur man ska bete sig 
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samt att man inte fick lov att klaga i samband med träningarna. Det skall dock tilläggas att 

denna känsla verkar ha tynat bort i samband med att man lärt känna killarna bättre och 

”kommit in i gänget”. Har det funnits oro med de gemensamma träningarna så tenderar 

tjejerna att ha en positiv inställning i slutändan samt att de nu upplever att det fungerar bra. 

Denna svarsblid talar dock inte för alla respondenter. Ett svar av betydligt mer ”positiv 

karaktär” uppger en utav tjejerna:  

 
Intervjuare: Hur tycker du att det funkar att träna tillsammans med killarna? 

Rebecca: Jag tycker det är jättebra!…när vi kom å träna med killarna så blev det mycket, 

mycket bättre det blev jättestor skillnad på kvaliteten på träningarna. Å jag känner så här, när 

man tränar med killar så blir man lite såhär motiverad att man liksom vill vara bättre än dem 

och så, å då pushar man sig lite mer! 

Intervjuare: På viket sätt blir du motiverad? 

Rebecca: …när vi har såhär övningar typ springning å såhär då vill man ju liksom vara lika 

snabb å, så man försöker lite mer än när det bara är tjejer! 

Intervjuare: Tror du man påverkas av att träna med killar? 

Rebecca: …jag blir i alla fall mer motiverad å köra…när man är med killarna å när 

(instruktören) är där så ger alla verkligen allt å då vill man ju göra det själv också! Man vill ju 

inte bara chilla runt då! Så det tycker jag är jättebra! 

 

En annan tjej säger följade i diskussionen kring den gemensamma träningen:  

 
Intervjuare: Hur fungerar det å träna tillsammans med killarna? 

Lina: Ja, jag tycker nästan det har blivit bättre, man känner sig såhär shit! Om jag inte tar den 

här bollen så kommer dom bara, åh vad gör hon här!? Så det gör att man blir ännu mer taggad, 

nu ska jag ha den här! Å jag tror killarna känner lite så också att dom måste göra allt, så att 

inte de känner att vad håller de på med. Så att man peppar ju sig själv ju! Dom peppar ju en 

också man märker ju det, dom trycker ju inte ner utan dom vill ju att det ska gå bra för en… 

dom peppar ju än jätte mycket också, så jag tycker det är positivt å vara med killarna.  
 

Här kan man uteslutande se att det finns en blandning i svaren hur man förhåller sig till den 

gemensamma träningen. Som det tidigare nämnts har somliga respondenter demonstrerat en 

viss oro över träningen medan andra inte gjorde det i samma utsträckning, utan snarare ser det 

som en positiv företeelse. Uteslutande skulle man kunna konstatera att det handlar om en 

individuell känsla och syn på hur tjejerna själva uppfattat den gemensamma träningen. Om 

det har funnits en oro över den gemensamma träningen beskriver samtliga som medger detta, 

att oron mer eller mindre har kommit att tyna bort eller förändrats ju längre in i den 
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gemensamma träningsprocessen man har kommit, samt lärt känna varandra. Ur en annan 

synvinkel menade vissa tjejer att den gemensamma träningen snarare haft en stärkande effekt 

på de idrottsliga aspekterna. Främst i form av uppmuntran från killarna vilket har resulterat i 

att de har velat prestera bättre. Detta skulle kunna tolkas som att killarna här har fungerat som 

en yttre motivationsfaktor i tjejernas vilja att prestera (Granbom, 1998).   

 I och med de spridda svaren förblir tolkningen angående den gemensamma träningen 

mellan tjejerna och killarna på akademin något oklar, samt om träningen skall uppfattas som 

problematisk eller inte. I relation till idrottsforskning kan det dock konstateras att negativa 

känslor som oro och ängslan kan påverka individens idrottsdeltagande, speciellt om individen 

upplever sig vara mindre kompetent eller sakna kontroll över en viss situation (Hinic & 

Hassmén, 2001 s 82). Med hjälp av en sådan tolkningsram kan möjligen sammanhanget med 

den gemensamma träningen ses mer problematiskt. Tolkningen av resultatet för den 

gemensamma träningen förblir något grumlig i och med att det respondenter som antytt en 

viss oro, senare uppger att denna känsla mer eller mindre tynat bort.  

 

5.1.3	  Trivsel	  	  

Som en del i studien har syftet varit att presentera eventuella faktorer för trivsel på akademin. 

Detta för att i det långa loppet möjligen hjälpa akademin i ett eventuellt utvecklingsarbete. 

Resultatet som hittills presenterats har kommit att handla om valet av akademin samt 

eventuella förväntningar i och med inträdet. När tjejerna fick frågan om vad det är som får 

dem att trivas och/eller inte trivas på akademin och skolan kunde svaren se ut av följande 

karaktär:  

 
”Det som får mig att trivas först och främst är mina kompisar, för dom har just det här året 

ställt upp jättemycket för varandra så otroligt, för vi har alla gått igenom något på ett eller 

annat vis. Sen det som kan få mig att inte trivas är att det e väldigt lätt att skitsnacket går runt… 

Leksands måtto är, det du inte vet om dig själv det vet alla andra… men sen är det väl vissa 

människor som sprider extra mycket, så sånt är ju tråkigt. Men det är ju bara att inte fokusera 

på det utan, när det väl händer någonting så går man till kompisarna. Sen har vi jättebra lärare 

å det är ju en skön miljö och vara i också… om man bara kollar ut nu det är hur fint som helst å 

det är nära till allting. Så det är inte så jäkla mycket negativt ändå.” (Maja)  

 

Likt det resultatet som presenterats i föregående stycke om faktorer för valet av akademin, 

återkommer vikten och betydelsen av kompisar i resultatet av trivselfaktorer. Svaret ovan 
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antyder även en viss oro eller ängslan över att bli utsatt för skitsnack. Ytterligare ett svar med 

samma tendenser följer nedan:  

 
”… jag har fantaskiska kompisar… i början så hade jag jättesvårt att trivas för att jag kände att 

jag inte passade in med kompisarna här, för att allt var nytt och sånt… Asså dom här två 

tjejerna nu, jag längtar till skolan för att det är så… ja trivs jätte bra, å lärarna är toppen. Det 

finns vissa som man tvekar på ibland, men andra lärare stöttar än alltid å det finns ju alltid folk 

och prata med om man mår dåligt. Är det något som är dåligt så är det att det går så mycket 

rykten här i Leksand, eller det sprids ju ut saker som inte är sanna å det kan göra det tufft 

ibland. Fast det har inte hänt mig men man hör ju om andra som inte vill gå till skolan på grund 

av ett rykte, å det känns ju lite tungt.” (Lina)   

 

Även i detta svar kan man finna kopplingen till kompisar som en återkommande trivselfaktor. 

Respondenten ger även uttryck för en viss oro över eventuella rykten som sprids på skolan 

vilket möjligen skulle kunna ses som en negativ aspekt för trivsel på skolan och akademin. 

Andra respondenter hade ett betydligt mer genomgående positiva förklaringar till samma 

tema:   

 
”… jag ju bott i hela mitt liv å jag har ju alla mina kompisar här å det gör ju att jag trivs 

ganska bra. Sen skolan liksom, man känner dem flesta på skolan å kommer det några nya så 

men då träffar man dem å binder nya kontakter. Det är ju inte en så extremt stor skola så alla 

vet ju typ vem man är å det känns ju lite tryggt nästan ifall det skulle hända någonting…” (Tina) 

 

En annan tjej svarade följande: 

 
”Det som får mig att trivas väldigt bra är min klass, å jag trivs väldigt bra här i gruppen vi 

tränar med, å det är väl för att vi är ganska sammanhållna både i klassen och här tycker jag det 

är ännu bättre i klassen för man vågar ju vara sig själv å vi har kul hela tiden å det är väl det 

som får mig att trivas. Man har roligt tillsammans.” (Sara)  

 

Respondenterna i de två citaten ovan verkar trivas på skolan och akademin. När man tolkar 

resultatet kan det sägas att kompisar är en stor faktor för trivsel på skolan och akademin. Man 

verkar även trivas bra med träningen som bedrivs på akademin. Två respondenter uppger att 

det finns en viss jargong på skolan att tala bakom ryggen på folk. De uppger dock att det inte 

drabbat dem själva, men att man som elev på skolan är medveten om att jargongen finns där.    
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5.2 Bakgrundsbeskrivning – killar  

De killar som deltagit i studien är alla mellan 16-18 år gamla. Det finns en stor geografisk 

spridning på var respondenterna är födda och uppvuxna. Ingen är från samma ort. Samtliga är 

dock bosatta i Leksand under åtminstone skolterminerna. Liksom tidigare följer här en kort 

presentation av respondenterna. Det skall tilläggas att namnen som uppges i presentationerna 

även denna gång är fingerade. 

 

• Eric är 17 år gammal. Han är uppvuxen utanför Sverige men har sedan fyra år tillbaka 

varit bosatt i östra mellansverige. Han kom i kontakt med baseboll i sex års åldern, 

och har spelat sedan dess. Förövrigt är det den enda idrottsgren som han utövat. Hans 

kontakt med baseboll skedde i och med en läkares rekommendation på grund av att 

han led av ryggproblem, då idrott var ett sätt att hämma ryggproblemen. Ytterligare en 

faktor han medger var ekonomiska skäl till varför han började med baseboll. Eric går 

andra året på gymnasiet med ekonomi som inriktning. Något som även hans föräldrar 

har utbildningar inom. 

 

• Marcus är 18 år och är även han född och uppvuxen i centrala mellansverige där båda 

hans föräldrar är bosatta. Under sin uppväxt har han bland annat sysslat med 

innebandy, basket och rugby. När han var 10 år blev han introducerad för baseboll, 

och detta via en idrottslärare på hans dåvarande skola. Marcus har sedan denna 

introduktion varit aktiv inom baseboll. På gymnasiet läser han tredje året på 

samhällsprogrammet med inriktning ekonomi, och säger sig ha ett gediget intresse för 

samhällsekonomi och politik. Det ska tilläggas att Marcus inte kunde börja på 

akademin förrän hans andra gymnasieår, på grund av en konflikt om studietillägg med 

hans hemkommun.    

 

• Calle är 16 år och är ursprungligen från västernorrland. Han har sysslat med en 

handfull med idrotter bland annat fotboll, ishockey, friidrott och baseboll. Hans första 

kontakt med idrott skedde vid 5-6 års ålder, och då med fotboll. Hans första kontakt 

med baseboll skedde när han var 11 år, via hans pappa som av en slump hade hittade 

en broschyr för sommaraktiviteter där baseboll fanns med som aktivitet. På gymnasiet 

läser han första året vid samhällsprogrammet. Programmet är en sammansättning av 
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olika program där man under andra året väljer inriktning. Calle planerar att läsa klart 

sina gymnasiestudier med inriktning ekonomi.     

 

• Rasmus är 17 år gammal, och uppvuxen i norra mellansverige där hans mamma är 

bosatt. Utöver sitt basebollspelande har han varit aktiv inom basket, handboll, tennis, 

badminton, innebandy och fotboll. Hans första kontakt med idrott ägde rum i 6-7 

åldern. Kontakten med baseboll kom vid 9 års ålder och då via uppmaning av Rasmus 

mamma, vars väninnas son spelade. Fram till för fyra år sedan spelade han basket 

parallellt med baseboll. På gymnasiet läser han andra året på industriprogrammet.  

 

• Anton är 17 år, född och uppvuxen i Leksandregionen. Han har varit aktiv inom 

baseboll sedans barnsben i och med att hans pappa var tränare och själv varit aktiv 

spelare. Detta gjorde att han i tidig ålder fick följa med sin pappa till träningar och 

matcher. Utöver baseboll har Anton varit aktiv inom ishockey, längdskidåkning och 

slalom. På gymnasiet är han andraårselev, där han läser på samhällsprogrammet med 

inriktning ekonomi. Valet av program gjordes i och med ett intresse för 

marknadsföring.   

 

5.2.1	  Varför	  akademin	  inriktning	  baseboll	  

Likt tjejernas resultatpresentation fick även killarna svara på frågan om varför de valt att söka 

till akademin i Leksand. Detta för att se vilka faktorer som möjligen påverkat detta val. 

Killarna svarsbild var bitvis relativt lik tjejernas. En av respondenterna svarade följande på 

frågan om varför han sökt till akademin: 

 
”… jag sökte först för att jag vill fortsätta och utveckla mig å bli en av dom bästa i Sverige. Å 

sen att åka till USA det är också stora möjligheter där borta. Det var därför jag sökte hit 

liksom…” (Eric) 

 

Ytterligare respondenter uppger svar med liknande tendenser: 
 

”… jag sökte för att det var basebollen jag ville åt liksom. Å det är ända anledningen till jag är 

här. Jag vill ha den möjligheten å utvecklas…” (Marcus)  
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”Jag vill kunna få en framtid inom baseboll. Om det är möjligt. Det är en lite chans, men den 

ända möjligheten för mig är om jag går här.” (Calle) 

 

En annan respondent uttrycker sig följande: 

 
”… jag kom ner kollade på en träning… det såg jättejobbigt ut med det verkade ju vara roligt 

som fan. Då tänkte jag, jag satsar på det…” (Rasmus) 

 

Likt den svarsbild som presenterats hos tjejerna kan vi återigen se att utveckling inom den 

befintliga idrotten kan ses som drivkraft och motiverande faktor att söka till akademin, något 

även idrottsforskning verifierar (Horn, 2008 s 116; Hinic & Hassmén, 2001 s 81). Att kunna 

få en framtid inom baseboll skulle även ses som en drivkraft att söka till akademin. Lund & 

Olofsson kunde i en studie riktad mot idrottsprofilerad utbildning konstatera att killar vid 

dessa organisationsformer lever i en idrottskultur starkt färgad av elitidrottsliga ambitioner 

(2009, s 143). Med hjälp av ett sådant resonemang skulle man lättare kunna skapa en bättre 

förståelse för ett svar likt Calles. Forskningen visar även att utrymmet för att bli professionell 

idrottare är större för killar än för tjejer, vilket sannolikt även medför att målsättningen blir 

allt mer realistisk för killarna (Ibid, 143).  

 En av respondenterna förklarar att han blivit ditbjuden av (instruktören) efter ett samtal 

mellan dem. Detta skulle även kunna benämnas som en medverkande faktor till att 

respondenten sedan tagit steget att söka till akademin. Samt att spel utomlands efter tiden vid 

akademin också kan ses som en motiverande faktor i sammanhanget. Det ska tilläggas att fyra 

av fem respondenter starkt framhäver att de har som mål att kunna spela baseboll på 

collegenivå i USA efter gymnasiet. Endast en av de fem killarnas svar förblir en smula 

tvetydigt, men tycks ändå gå åt samma riktning. Ett svar som skiljer sig avsevärt, när det 

kommer till valet av akademin följer nedan:  

 
”Det var ett ganska självklart val då! Jag ville ju spela baseboll… sen fick ju jag å (en 

kompis)… vara med akademin å träna några gånger i veckan… så vi fick ju börja tidigare å 

känna på vad allt handlar om. Å då bestämde man sig ganska snabbt att det här vill jag göra… 

vi fick ett program av (instruktören)… som vi körde i slagtunneln. Å det lilla då, med akademin, 

att man gick framåt… kände man att det här är värt att köra på.” (Anton) 

 

I svaret ovan kan man läsa att respondenten har haft en stabil inblick i akademins arbete i och 

med att han haft förmånen att träna med akademin under sin högstadietid, innan det officiella 

inträdet. Kunskapen om akademins arbete, träning samt en känsla av spelarutveckling tycks 
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ha stärkt motivationen ytterligare att söka till akademin. Det ska tilläggas att Anton är den 

enda av respondenterna som har haft denna förmån, på grund av hans geografiska placering 

gentemot de andra intervjupersonerna. Schelin (1985, s 62) menar att om finns det en tydlig 

geografisk närhet till en specifik idrott vilket gör att utövningsmöjligheten blir större, kan 

även detta ses som en faktor som motiverar till att idrotta. Samt att spelarutveckling återigen 

klargjorts som en motiverande faktor i sammanhanget (Horn, 2008 s 116; Hinic & Hassmén, 

2001 s 81).  

 Sammanfattningsvis kan man säga att killarna inte talar om vikten utav kompisar på 

samma sätt som tjejerna, när det kommer till valet av akademin. Killarnas val av akademin 

verkar istället vara färgad av en stark förkärlek till baseboll, utveckling idrottsmässigt samt att 

spela på collegenivå efter studierna. Forskning som pekar på att pojkar i något högre grad 

verkar motiveras av färdighetsrelaterade aspekter snarare än sociala faktorer. Ett sådant 

resonemang skulle finna stöd i resultatet ovan (Hinic & Hassmén, 2001 s 81-82). Ytterligare 

ett svar ur intervjuerna som skulle kunna stärka företeelsen om att killarna lever i en stark 

färgad idrottsmiljö följer nedan. Detta efter att intervjun landat i, om idrottandet vid akademin 

kan uppfattas som studiehämmande eller ej:  

 
”… jag är här för att spela baseboll och inte för att plugga ekonomi. Jag pluggar ekonomi för 

att jag måste plugga ekonomi annars får jag inte spela baseboll. Hade jag sagt något annat 

hade jag ju ljugit. I och med den här målsättningen som vi har, att få åka till USA, så kommer 

jag få göra det tack vare basebollen, inte för att jag pluggar ekonomi… fokuset ligger på 

basebollen för att det är den som kommer att bära mig vidare i livet… jag lägger inte mer fokus 

på studierna än vad jag anser är nödvändigt. Å då har jag sagt till mig själv att jag kommer 

aldrig att inte bli godkänd i ett ämne. Det skulle jag inte trivas med. Men jag behöver inte heller 

i min menig, ha bättre betyg än godkänt, för att jag har inte att heller vinna på det. Så 

studiehämmande är det. Men jag tror inte att det är till en nackdel.” (Marcus)  

 

Respondenten uppger en klar inställning till varför han befinner sig vid akademin. Utan att 

förvränga slutsatsen är den starkt färgad av elitidrottsliga ambitioner, vilket även forskning 

verifierar (Lund & Olofsson, 2009 s 143). Det ska även tilläggas att han inte har gett upp sina 

studier men att fokus har kommit att hamna på idrotten till största del. Svaren under tyder på 

att samtliga killar tycks ha valt att söka till akademin på grund av en stark förkärlek till den 

specifika idrotten samt att kunna utvecklas idrottsmässigt. Samt att kunna få möjligheten 

spela på collegenivå efter studierna.  
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5.2.2.	  Förväntningar	  	  	  

Likt den resultatstuktur som presenterats tidigare under studien, har även killarna fått beskriva 

sina förväntningar i och med inträdet i akademin. En av de tillfrågade killarna uttrycker sig 

följande angående förväntningar innan starten på akademin: 
 

”…utvecklas basebollmässigt, det är det mesta, sen såg jag självklart framemot å få flytta 

hemifrån…det har ju varit något som jag har sätt framemot. Men att få bli en bättre 

basebollspelare, att springa fortare, slå hårdare kasta hårdare det är dom ambitionerna jag har 

då, för att jag skall kunna komma vidare på college sen också då, å det är väl det är väl 

förväntningar fortfarande att jag skall kunna hitta ett bra college att platsa på…” (Marcus) 

 

Svaret ovan har en tydlig koppling till tidigare svar från respondenterna och vad de sagt i 

förhållande till varför de sökte till akademin. Förväntningarna handlar om att utvecklas 

idrottsmässigt för att följa upp målet att kunna spela vidare på collegenivå. Ett mål som 

samtliga killar tycks dela. Det har även funnits en förväntan om att flytta hemifrån. Något 

som Marcus delar med ett antal elever (både killar och tjejer) från akademin. En annan 

respondent säger följande angående förväntningar: 

 
Intervjuare: Hade du några förväntningar på skolan å akademin innan du började? 

Rasmus: Jag hade förväntat mig mer, plugg i skolan jag trodde dom skojade med mig först. 

Matte A på två år? Är du seriös tänkte jag! Inga läxor det första tre veckorna, nähä! Det här är 

ju gymnasiet det är ju lättare än grundskolan tänkte jag, sen kom jag ju på att det här var ju 

jätteskönt vad fan klagar jag för...hehe! Men det behövs nog att jag inte har så mycket plugg för 

det hade jag inte hunnit med träningarna, för jag hade nog prioriterat träningarna först. Även 

att (instruktören) inte vill att man ska gör det men det har blivit så! 

Intervjuare: Känner du att förväntningarna har förändrats något? 

Rasmus: Ja, träningarna är ungefär som jag förväntat mig. Men det var lite skillnad nu, jag 

trodde det skulle vara mest fys och spring, men det är det ju men det är ju lite roligare grejer. 

Typ gummibad, å köra tävlingar å sånt, det är riktigt roligt. Jag tycker om att tävla men det är 

inte roligt att förlora dock!  

 

I svaret uttrycker respondenten att det funnits en förväntan om ett högre studietempo i skolan. 

Det ska tilläggas att respondenten läser ett praktiskt utbildningsprogram på gymnasiet. 

Forskning inom idrottsprofilerad utbildning tyder på att individer som prioriterar idrott 

framför skola tenderar att välja en utbildning som de uppfattar som enklare och inte lika 

tidskrävande (Jonsson, 2000 s 45). Med hjälp av en tolkningsram likt denna skulle man 

möjligen kunna förstå varför ett svar likt det ovanstående uppkommer. När det kommer till de 
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idrottsmässiga aspekterna verkar de stämma överens med bilden som funnits innan inträdet 

vid akademin. Generellt sett verkar samtliga killarna haft en relativt stabil inblick i akademins 

arbete och vad som har kommit att vänta dem. Ett svar som antyder att killarna verkar ha en 

generellt bra bild av akademin följer under.     

 
Intervjuare: Hade du några förväntningar innan inträdet vid akademin? 

Calle: Jag hade inga speciella förväntningar, jag såg bara framemot att få träna hårt och så. 

Intervjuare: Hade du hört något om det innan? 

Calle: Aah, det är ju en till kille som går här då. I tvåan.  

Intervjuare: Mm… 

Calle: Å han har sagt att det är stenhårda träningar å så, å jag har väl bara blivit mer 

intresserad av det. Men jag har väl inte haft några direkta förväntningar. 

 

En annan respondent säger följande: 

 
Intervjuare: Hade du några förväntningar innan du blev antagen? 

Eric: Ah, inte så många faktiskt om man säger så, jag hade förväntat mig att. Eee…  

Intervjuare: Tänkte något kring förväntningar, tänkte du på något? 

Eric: Asså jag tänkte liksom, först att flytta hemifrån, det ville alla killar liksom. Men sedan 

tänkte jag liksom att… jag vet inte…bli bättre människa kan man säga…utvecklas på ett annat 

sätt än att vara hemma med mamma, som tar hand om mig liksom….här måste jag ta hand om 

mig själv, laga mat, diska, tvätta. Det är jag själv som måste sköta ekonomin, liksom.   

 

Återigen uppkommer svaret att få flytta hemifrån som en del av förväntningarna. Det ska 

tilläggas att samtliga respondenter som uppgivit detta svar inte är från dalaregionen utan 

kommer utifrån. Att flytta hemifrån i detta fall är ytterns nödvändig för de killar och tjejer 

som ursprungligen kommer utanför dalaregionen. Likt tidigare presenterad forskning, kan 

flytten hemifrån betraktas som en påtvingad nödvändighet (Löfgren, 1990 s 119), vilket är 

fallet för Eric och de andra eleverna som inte härstammar från Leksandsregionen. Han 

forsätter: 

 
Eric: Jag visste var jag skulle vara liksom, ändå! Det var en kille som gick här förra året som, 

är i USA nu och han hade förklarat hur det är och hur mycket man tränar liksom. Så om det inte 

hade varit för han så hade jag kanske förväntat mig lite mer. Men eftersom han berättade och 

förklarade allt liksom, så hade jag inte några förväntningar.   
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Svarsbilden som respondenten förmedlar är att killarna verkar haft en god insyn i vad som har 

kommit att vänta dem vid akademin. Samtliga respondenter har antingen känt någon som 

varit verksam eller själva deltagit innan den officiella starten. Killarna tycks ha sökt till 

akademin med målet att utvecklas idrottsmässigt. 

 

5.2.3	  Trivsel	  	  

Även killarna fick chansen att svara på vad det är som fått dem att trivas. Nedan följer en av 

killarnas beskrivning av trivselfaktorer:    

 
”…jag trivs bra på akademin det gör jag, för att det är ett bra gäng både killar och tjejer…man 

vet att man går dit och har kul ändå. Fast man inte tycker att det är kul å träna just den här 

dagen så kan man få gå dit å garva lite. Men det är ju så att man ska ju alltid göra det med full 

intensitet, men det blir inte så året runt…Men det hjälper till å motivera…” (Anton) 

 

Svaret ovan ger uttryck för positiv trivsel vid akademin. Trivseln verkar uppkomma i en 

blandning av en god gemenskap och att man får ha kul med det man gör. Vilket även kan ses 

som en motiverande faktor för idrottande (Horn, 2008 s 116; Hinic & Hassmén, 2001 s 81). 

En annan intervjuperson uttrycker sig följande: 

 
”Ja, jag vet inte om det är så mycket å inte trivas med. Det är ett litet samhälle alla känner alla 

å det kanske kan vara lite svårt och komma in i svängen, å man blir ju lite utav en outsider när 

man kommer in ifrån början. För att alla ser på en gång att du inte är härifrån, då hade jag 

känt dig…jag tror inte detta hade haft samma inslag som det här hade legat i Stockholm eller 

någon annanstans, utan jag tror det är en viktig eller en bra upplevelse att flytta till, när man är 

lite yngre så här. För man kommer in i ett bra samhälle som är väldigt välkomnande och varmt 

och öppet å man får lära sig om traditioner som jag inte har varit med om tidigare…Så det är 

en otroligt lärorik upplevelse, jag är väldigt glad att jag är här å det är ju fantastiskt.” 

(Marcus)  

 

Personen ifråga verkar trivas bra i Leksand. Han påpekar dock att det på grund av samhällets 

storlek kan vara svårt att ”komma in i svängen”. Men att Leksand överlag är ett varmt och 

välkomnande samhälle. Samt att känslan av samhörighet förmodligen inte hade haft samma 

genomslagskraft om det legat i ett större samhälle. En annan respondent säger följande om 

trivsel:  
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”Jag bor med två basebollkillar som är det bästa som har hänt mig här i Leksand. Dom är två 

år äldre och har varit här längre…dom tar hand om mig å det hjälper mig. Inte bara positivt 

utan om man mår dåligt så kommer dom liksom. Så det känns jättebra att jag har dom. Sen så 

tycker jag folk i Leksand är så jävla bra asså, å instruktören sen alla i skolan liksom.…det har 

gjort att jag trivs här (vid akademin)  och på skolan och i Leksand…” (Eric) 

 

Svaret ovan tyder på att respondenten trivs på grund av en nära relation till kamrater. Något 

även forskning är beredd att styrka (Schelin, 1985 s 62-63). Samt att instruktören vid 

akademin och alla i skolan stärker trivseln för honom. Ytterligare en akademielev säger 

följande trivsel:   

 
”Jag trivs främst här för att jag tycker om Leksand. Det är en skön stad…man känner ju dom 

flesta här nu också, iallafall på skolan känner man ju folk. Å hemma vi bor ju ett hus fem 

stycken, å vi har ju kommit nära varan...Allting passar ihop. Det är skönt att vi bor ihop just vi 

som bor i huset för vi passar nog bäst ihop som grupp skulle jag säga. Jag hade nog inte kunnat 

bo ihop med (andra från akademin) det hade nog inte funkat för dom är lite mer flamsiga av sig, 

Dom tar nog inte lika mycket ansvar skulle jag tro. När dom berättar i alla fall. Dom har inte 

samma gruppkänsla. Dom lagar mat själv och diskar sitt eget. Vi lagar mat två och två och dom 

som inte lagar mat diskar så vi gör lite mer saker tillsammans.” (Rasmus) 

 

Här kan vi återigen se att faktorer för trivsel kommer att handla om en positiv inställning till 

samhället. Samt att kompisar även har en stor påverkan på hur man har kommit att trivas. 

Ytterligare ett svar som tyder på detta följer nedan: 

 
”Ja, det är väl alla. Det är ju roligt folk å jag har hamnat i bra klass å alla på akademin å så 

också… det är ju otroligt fint här, men på vintern är det lite deprimerande men det är det väl 

överallt i Sverige.  Det är lite långt å gå från där jag är inackorderad men annars är det 

perfekt.” (Calle) 

 

När man tolkar resultatet kan man se att respondenter som kommer utanför Leksand uppfattar 

samhället som en bidragande faktor till varför de trivs. Det beskrivs som ett varmt och 

välkomnande samhälle. Samtliga tycks även vara nöjda med den träning och ledarskap som 

erbjuds, samt att detta uppfattas som en trivselfaktor. Ytterligare en starkt återkommande 

faktor för trivsel tycks vara kompisar.    
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6. Diskussion 
Med förhoppningen att skapa en större förståelse för det insamlade materialet, samt få 

möjligheten att ge personliga synvinklar på studien, kommer denna del att belysa de likheter 

och skillnader som uppkom i svaren. Strukturen i denna diskussion bygger på studiens 

frågeställningar.  

 Vilka faktorer verkar ha spelat en stor roll för tjejerna respektive killarna i valet av 

akademin? Det syns tydligt i denna studie att starka gemensamma faktoer är intresset, 

passionen och möjligheten till utveckling inom baseboll eller softboll. Utöver dessa faktorer 

går resultatet något isär mellan tjejerna och killarna. Tjejerna tycks i större utsträckning dels 

valt akademin på grund av att det funnits en eller flera kompisar inom ramen för 

verksamheten. Samt att fyra av fem tjejer är från Leksandsregionen, och därför inte tvingats 

flytta till orten.  Kompisar och bekvämlighet kan därför tydas som bidragande faktorer till 

valet av akademin för tjejerna. Killarnas svar handlar mer om idrottsmässig utveckling och 

spel på collegenivå efter utbildningen. Idrottsforskning har sedan tidigare hävdat att det finns 

väldigt lite skillnad mellan könen när det kommer till motivet att idrotta. Dock har viss 

forskning kunnat redovisa att tjejer drivs mer av sociala faktorer medans killar i något högre 

grad drivs av färdighetsaspekter (Hinic & Hassmén, 2001). Sammanfattningen ovan skulle 

utifrån resonemanget kring kön kunna peka mot att det finns en del skillnader i varför killar 

respektive tjejer söker till akademin. Vad som genast blir problematiskt inom ramen för denna 

tolkning är att det kan uppfattas som en reproduktion av kön. Att killar och tjejer har olika 

tillskrivna biologiska samt sociala komponenter och egenskaper som de lever efter (Edling & 

Liljeros, 2010). Syftet i min mening är absolut inte att kategorisera tjejerna och killarna efter 

eventuella egenskaper eller hur man möjligen väljer beroende av kön. Dock tror jag att det är 

viktigt att belysa att killar faktiskt har ett större utrymme för att nå idrott på professionell 

nivå. Även om baseboll och softboll är små idrotter i Sverige, skulle man ändå kunna tänka 

sig att det finns ett bredare utrymme för killar som spelar baseboll att komma längre 

idrottsmässigt. Idrottsforskaren Bo Schelin (1985) skulle möjligen förklara sammanhanget 

utifrån den personella närhet vi individer normalt har till en eller flera personer för att börja 

eller fortsätta inom en specifik idrott. Det handlar om individuell känsla snarare än att det 

skulle vara köns- eller grupporienterat. Forskare likt Lund och Olofsson (2009) skulle 

möjligen förklara det med att det idrottsliga möjlighetsrummet är större för killar att bli 

professionella idrottare.     
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 Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att de starkaste faktorerna som får och 

motiverar ungdomarna att söka till akademin är intresset och passionen för baseboll eller 

softboll samt att få utvecklas färdighetsmässigt inom den befintliga idrotten. Att inte behöva 

flytta hemifrån och få möjligheten att flytta hemifrån, samt att kompisar även påverkar valet. 

Man söker sig dit vännerna finns.  

 Studiens andra frågeställning var att presenter vilka förväntningar ungdomarna hade 

innan inträdet vid akademin. Vad har tjejerna respektive killarna svarat? Kring rubriken 

förväntningar har mycket kommit att handla om den faktiska träningen och möjligheten till att 

utvecklas i baseboll och softboll. Det kan konstateras att det funnits en förväntan om, bra 

träning, tuff/hård träning och bra coachning. Eleverna verkar även tycka att förväntningarna 

stämmer överens med vad de erbjuds. Samtliga elever uppger att de upplever en idrottsmässig 

utveckling. Akademins arbete verkar därför gå i rätt riktning. Inom ramen för RIG-

verksamheten är syftet med riksidrottsgymnasierna, ”att erbjuda stöd till talanger med bäst 

förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem att kombinera elitidrott och 

utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- 

och elitidrottsmiljö (RF 2009, s 7)”. Därför är det väsentligt för akademin att kontinuerligt 

följa upp verksamhetens arbete så att det går i rätt riktning.    

 Vad som dock blir intressant, för att återgå till stycket ovan, är att diskussionerna 

angående förväntningarna skiljer sig mellan killarna och tjejerna. Killarna medger att de haft 

en relativt god bild av som skulle komma att vänta dem. En påtaglig majoritet av killar har 

svarat att det inte haft några förväntningar, för att de har vetat vad som har kommit att vänta 

dem. Detta skulle kunna förklaras med att killarna tidigare har fått information om akademins 

arbete innan starten, alternativt redan fått chansen att vara med vid träningspass eller liknade. 

Medan tjejerna inte i lika hög grad uttrycker att de haft samma inblick. Utifrån denna 

diskussion uppkom följande frågeställningar. Har akademins marknadsföring för 

verksamheten kommit gynnat basebollspelande killar? Eller ligger problematiken i att softboll 

är en relativt nystartad del av akademin? Hur och vad kan akademin göra för att utöka 

mängden platser inom softboll. Finns det tillräkliga resurser? Och är det av intresse för 

akademin? Detta skulle möjligen vara intressanta aspekter för akademiverksamheten att 

diskutera.  

 Utöver dessa aspekter uttrycker även eleverna att det har funnits en förväntan om att 

flytta hemifrån. Detta har endast kommit att beröra de fem elever (en tjej och fyra killar) som 

inte är från Leksandsregionen. För dessa elever har flytten till Leksand helt klart varit 

nödvändig, för att överhuvudtaget kunna medverka vid akademin. Forskning inom ämnet 
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förklarar att flytta hemifrån, kan betraktas som en påtvingad nödvändighet och/eller en 

frigörelseprocess i ungdomars steg mot vuxenvärlden (Löfgren, 1990). Verksamhetens 

geografiska placering gör att vissa elever möjligen tvingas gå från en vardag fylld av mer 

praktiska/bekvämliga drag till en allt mer individuellt ansvarfull vardag. Naturligtvis finns det 

ungdomar som vuxit upp under andra förhållanden. Men vad som kan tänkas vara viktigt, är 

att akademin arbetar aktivt med att stötta och hjälpa de elever som har tvingats flytta till orten 

på grund av akademin. Det ska tilläggas att tanken inte är att påpeka att akademin inte redan 

skulle arbeta aktivt för fenomenet, utan endast understryka vikten av ämnet. Därför kan det 

vara viktigt att följa upp och utvärdera arbetet. Så länge det inte fungerar felfritt. Vilket stöd 

behövs för de elever som flyttat till orten? Och är det möjligt tillfredställa utifrån de resurser 

akademin besitter?  

 För att slutföra diskussionen kring frågeställningarna kommer denna del att belysa vad 

det är som får tjejerna och killarna att trivas vid akademin? Finns det likheter och vilka 

faktorer väger kan tänkas väga tyngst? 

 Resultatet bekräftar att en faktor som väger tungt för trivsel är elevernas kompisar. Detta 

gäller såväl skolan som baseboll och softboll aktivitet. Kompisarna beskrivs som en 

stöttepelare man kan vända sig till vid eventuella problem och bekymmer. Men även som en 

yttre motivationsfaktor som uppmanar till personlig samt idrottsmässig utveckling. 

Kompisarna skulle här kunna ses som ett incitament som bidrar till stimulans och lust till 

aktivitet för eleverna (Granbom, 1998). Samtliga tjejer och killar upplever även att gruppen 

man tränar med resulterar i trivsel på grund av att man har roligt tillsammans.  

 Majoriteten av killarna (fyra av fem) som intervjuades är inflyttade till Leksand. 

Samtliga av dem upplever att Leksand som samhälle får dem att trivas. Både i skolan och vid 

akademin. Samhällets invånare och den förhållandevis lilla storleken på kommunen verkar 

bidra till att de trivs. Det som möjligtvis kan tala emot majoriteten av killarnas resultatbild, är 

att vissa av tjejerna uppger att det finns en jargong av att snacka skit om andra personer. Det 

ska tilläggas att resultatet inte är övergripande nog för att dra slutsatsen att detta skulle gälla 

samtliga i samhället eller vid gymnasieskolan. Tanken med dessa rader var endast att upplysa 

om aspekter som möjligtvis kan få negativa konsekvenser på trivsel om resonemanget 

stämmer.   

 Ytterligare intressanta aspekter ur resultatet som jag personligen finner relevanta att 

diskutera är den gemensamma träningen. I resultatet presenterades att vissa tjejer upplevt den 

gemensamma träningen som något obehaglig till en början. Denna känsla av obehag verkar ha 

tynat bort när man ”kommit in i gänget”. Därför vill jag ta tillfället i akt och presentera 
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killarna perspektiv på den gemensamma träningen. Överlag tycks samtliga killar i studien inte 

alls uttrycka någon negativ syn med träningen. Jag finner det därför vikigt att i denna 

diskussion lyfta upp detta. Exempel på hur kunde det låta när intervju hamnade i ämnet den 

gemensamma träningen följer nedan:    

 
  Intervjuare: Hur tycker du det fungerar å träna tillsammans med tjejerna?  

Marcus: Jätte bra. Jag kan inte påstå att jag kan klaga… dom har samma ambitioner som vi 

har… Vi kan har roligt med dom och dom kan ha roligt med oss. Vi har fått en bra kemi där tror 

jag. Killar och tjejer emellan… 

 
”Det gör mig inget. Saker och ting ska ju ändå göras. Det spelar ingen roll vem jag gör det 

med.” (Anton) 

 

”Det fungerar bra. Dom är ju otroligt roliga å så… det är ju inte helt annorlunda än att träna 

med killarna… ibland kanske det kan var lite distraherande. Men det är lite roligt det också, 

haha.” (Calle) 

 

För att akademin ska kunna motverka eventuella grupperingar inom träningsgruppen, kan det 

tänkas vara viktigt att arbeta aktivt med eleverna att förklara vikten av att behandla alla med 

hänsyn oavsett kön och idrottstillhörighet.  

 Under en intervju finns alltid möjligheten att påverka sitt intervjuobjekt. Både direkt och 

indirekt (Bryman, 2001). Svaren ovan är av positiv karaktär. Det var även den känslan jag 

fick med mig från intervjuerna. Det skall dock tilläggas att resultatet i studien bestå av svar 

från endast fem av de 16 killar som under tiden för intervjuerna var verksamma vid akademin. 

Möjligen hade resultatbilden varit annorlunda om fem andra killar varit medverkande istället. 

Kan det delvis slupmässiga urvalet gjort att studiens resultat har kommit att påverkas? 

Möjligen. 

 Slutligen vill jag tillägga att förhoppningen med detta arbete, har från ett personligthåll 

varit, att tillhandahålla mer kunskap inom idrottsprofilerad utbildning. Samt förmå akademin 

att möjligen använda sig av resultatet för ett fortsatt utvecklings arbete.    

 

6.1 Tänkbara projekt 

Akademin har sedan starten 2006 arbetat aktivt med att på bästa möjliga sätt förbereda elever 

för eventuellt spel utomlands. Kanske i störst bemärkelse mot spel på collegenivå i USA. Vad 

som skulle vara intressant i ett eventuellt framtida projekt, är att försöka kartlägga före detta 
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akademielever som spelar eller har spelat utomlands. Detta för att gräva djupare i elevers 

uppfattningar kring hur väl tiden vid akademin förberett dem för spel utomlands. Dels 

idrottsmässigt, men även studiemässigt för de elever som valt att ta steget vidare till college.  

 

Slutord	  	  	  

Denna kandidatuppsats skulle egentligen varit klar under våren 2011, men fick läggas åt sidan 

på grund av studier utomlands och arbetsmöjligheter utanför mina studier. Nu kan jag 

äntligen säga att arbetet är slutfört. I ett relativt tidigt skede visste jag att min kandidatuppsats 

skulle hamna inom ramen för baseboll. Vilket perspektiv studien skulle få stod inte klart 

förrän, strax innan kursstart. Därför skulle jag vilja rikta min yttersta tacksamhet till samtliga 

verksamma inom akademin baseboll/softboll i Leksand.  Samt ett otroligt stort tack till er 

elever som ställde upp på intervju. Utan er hade arbete aldrig kunnat genomföras. Jag skulle 

även vilja rikta ytterligare ett stort tack till Stefan för utmärkt handledning under arbetets 

gång. Slutligen vill jag tillägga att detta arbete genomgående varit otroligt lärorikt och 

spännande. Tack för din läsning!  
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Informationsblad  
 

Hej! 

Jag heter Erik Göransson och läser mitt sista år på Coaching och Sport management 

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under denna termin skriver jag mitt 

examensarbete, en kandidatuppsats i idrottsvetenskap. Syftet med arbetet är att försöka få en 

bild av varför tjejer och killar väljer att spela baseboll och/eller softboll i Sverige. Syftet är 

även att titta närmare på vilka faktorer som får eleverna att söka in till riksidrottsgymnasiet 

baseboll/softboll i Leksand. Samt undersöka vilka förväntningar de hade innan starten och 

vad som får dem att trivas under sin tid på utbildningen.   

 

Intervjun kommer att ta ca 20-30 min och är helt frivillig att delta i. Du som deltar i intervjun 

har när som helst rätt att avbryta den. Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in, detta 

för att lättare kunna analysera svaren på frågorna. Intervjun är helt konfidentiell, vilket 

betyder att ingen kommer att förstå eller veta om att det är just du som har deltagit i 

undersökningen samt att materialet i arbetet bara kommer att behandlas av mig som skriver 

uppsatsen.      

 

Med vänliga hälsningar  
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Erik Göransson 
egokm08@student.lnu.se 
 

Handledare: 
Stefan Lund  
stefan.lund@lnu.se 
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Intervjuguide  
 

Bakgrund  

• Ålder?  
• Är du född och uppvuxen i Sverige? – Var? – Om inte Sverige, var? 
• Vilken sysselsättning har dina föräldrar?  
• Vet du något om vilken typ av utbildning de har? 

 

 

Idrottsbakgrund  
• Kan du berätta lite om din idrottsbana. Vilken/vilka idrotter har du sysslat med? 
• I vilken ålder började du?  
• Hur kommer det sig att du började? 
• Vet du om dina föräldrar sysslat med idrott i någon form? – Vad/Vilka? 
• Vad fick dig att börja med Baseboll/Softboll?  
• Hur kom du i kontakt med sporten? 
• Hur länge har du spelat Baseboll/Softboll?  

 

 

Leksands Gymnasium och Akademin   
• Vilken årskurs går du? 
• Vilken linje läser du? – Varför valde du just den?   
• Hur kommer det sig att sökte in till Akademin i Leksand? 
• Vilka förväntningar hade du innan du blev antagen? 
• På vilket sätt har dina förväntningar uppfyllts? 
• Vilka faktorer tror du det var som påverkade ditt val av skola? 
• Vilka målsättningar hade du när du sökte? – Har dessa förändrats?  
• Kan du berätta om träningsmöjligheterna, tränare och faciliteter?  
• Vilka egenskaper har du utvecklat sedan du började på Akademin? 
• Vad är det som får dig att trivas eller inte trivas på skolan? 
• Vad tycker du att Akademin kan förbättra?   

 

 

Övrigt 
• Finns det något du skulle vilja tillägga?     

 


