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Sammanfattning 

 
Syfte 
Syftet med studien har varit att genom en komparativ studie undersöka inställning och attityd 

till studier, karriärsval och elitidrottssatsning hos elitidrottande pojkar på gymnasiet. De 

frågeställningar vi använt oss av var: På vilket sätt påverkas inställningen och attityden till 

studier av en elitidrottssatsning hos elitidrottande pojkar på gymnasiet? På vilket sätt påverkas 

inställning och attityd till ett framtida karriärsval av en elitidrottssatsning? Vilka 

likheter/skillnader finns mellan elitidrottssatsande pojkar på gymnasiet, inom fotboll och 

innebandy, i deras inställning till sina studier och sin idrott? 

 

Metod  
Vi har använt oss av enkäter som metod, detta för att kunna ge ett så generellt svar på våra 

frågeställningar som möjligt. Vi har genomfört studien i äldsta juniorlaget hos alla 

stockholmsklubbar, i fotboll och innebandy. Vi har valt de klubbar som har ett herrlag i 

Sveriges högsta serie, fyra lag inom fotboll och fyra lag inom innebandy. Vi har bearbetat 

materialet i dataprogrammet SPSS. Signifikansnivån i studien är satt till mindre än 5 %. 

 

Resultat 
Vår studie visar att inställningen och attityden till studier påverkas negativt av en 

elitidrottssatsning. Knappt åtta av tio har angett att idrotten tar tid från studierna. Majoriteten 

av målgruppen elitsatsar inom sin idrott för att bli proffs. De flesta har angett att de lägger ner 

mer tid på idrotten än på sina studier. Båda idrotternas utövare har en snarlik inställning till 

idrotten, skillnaderna ser vi när det gäller sannolikheten till att kunna försörja sig på idrotten, 

där fotbollsspelarna anser det mer sannolikt än innebandyspelarna.  

 

Slutsats 
Fotbollsspelare som elitsatsar när de går på gymnasiet gör detta för att bli proffs och ser det 

som det givna framtida yrkesvalet. Studierna är också viktiga men de skulle sannolikt välja 

bort dessa för en karriär inom idrotten. Innebandyspelarna har i stort sett samma inställning, 

men anger i högre grad att det inte känns sannolikt att kunna försörja sig på sin idrott.
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

 
Vi två som skriver detta har båda gjort en elitsatsning på vår idrott när vi gick i gymnasiet, i 

båda fallen fotboll. Ingen av oss nådde dit våra drömmar och förhoppningar ville ta oss, men 

våra personligheter har definitivt påverkats av denna satsning. I våra fall så blev skolan 

lidande av satsningen, visserligen så kunde vi ta oss igenom skolan med godkända betyg, men 

med minimal kraftansträngning. Vår energi lade vi istället på fotbollen. Det var där det kändes 

meningsfullt att utvecklas, det var där vi fick uppskattning för vårt engagemang. Det kanske 

vi hade fått i skolans värld också, men där upplevde vi inte att vi hade samma talang som 

inom fotbollen. Vi kände oss mer motiverade att åka 1,5 timmar kommunalt med buss för att 

träna inomhusfotboll en söndagsmorgon i februari, än att lägga samma tid på att göra någon 

skolrelaterad uppgift. Varför? Ja, troligtvis för att fotboll var det roligaste vi visste, eller 

trodde att vi visste. 

 

Varför gjordes denna satsning så tidigt i livet? Tänk om möjligheten funnits att fokusera både 

på skolan och på idrotten, hade det gått? Vad kunde denna satsning leda till? Självklart 

suktade man efter ett lukrativt proffskontrakt i allsvenskan eller utomlands. Att göra en 

satsning på skolan var aldrig ett trovärdigt alternativ till fotbollen, i den åldern. Hur ska 

studier kunna mäta sig med en chans till ett proffskontrakt i fotboll? Visserligen en minimal 

chans, men den kändes ändå möjlig, och väldigt lockande. Tänk att få göra det man tyckte var 

det roligaste man visste, och tjäna mycket pengar på samma gång! 

 

Hur ser framtiden ut för dem som satsar på idrott i gymnasieåldern? Vad har skolan för 

funktion i en sådan satsning? Vad tror de som satsar att de ska få ut av idrotten? Måste skolan 

”offras” till förmån för en möjlighet att bli proffs? Är man beredd att ”offra” skolan? Hur 

många av dessa ungdomar skulle instämma med vår titel: Jag behöver inte plugga, jag ska bli 

proffs. 

 

Många frågor dyker upp i samband med att idrotten betalar ut mer och mer pengar till 

utövarna på elitnivå. Att skaffa sig en gedigen utbildning för att sedan få ett ”8-17 Svensson-

jobb”, är troligtvis inte lika lockande som ett proffskontrakt i allsvenskan eller i utlandet. 
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Kanske upplevs det som en enklare väg, att satsa på det som man tycker är roligast i världen, 

än att vid 15 års ålder veta att man har åtta år kvar i skolan för att skaffa sig en examen. 

Vi vet själva vilket val vi gjorde. Frågan är vad elitsatsande ungdomar idag tror om sin 

framtid? Hur viktig är utbildning i förhållande till idrott? Var ska man göra sin karriär, och 

varför? 

 

Vi har valt att skriva vår uppsats om elitidrottssatsande pojkar på gymnasiet med anledning av 

att vi som blivande lärare i idrott & hälsa med största sannolikhet kommer att träffa elever 

som elitsatsar inom idrott. Denna studie kan göra det lättare att få en förståelse för hur dessa 

elever upplever sin skolsituation och om deras fritidsintresse och framtidsplaner påverkar 

skolan. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Fotboll och innebandy är två sporter som historisk sätt ser väldigt olika ut. Fotboll har i olika 

former spelats i flera århundraden, och på olika kontinenter. Innebandy är i sammanhanget en 

ung sport som tagit sig från fritidsgårdarna till stora arenor som Globen i raketfart. 

 

1895 bildades Svenska idrottsförbundet och man utfärdade regler för fotbollen efter ett 

engelskt mönster, som även innefattade ett svenskt mästerskap. Allsvenskan i fotboll instiftas 

1924 och 1930 spelas första världsmästerskapet, dock utan Sveriges deltagande. 1934 deltar 

Sverige för första gången i ett VM. Fram till och med 1956 hade det Svenska fotbollförbundet 

som regel att man inte fick spela i eller för Sverige mot ekonomisk ersättning. Detta ledde i 

vissa fall till bojkott av landslaget av vissa spelare, med följden att Sveriges landslag inte 

använde sig av de bästa spelarna i många landskamper. 1956 så tilläts fotbollsproffsen delta i 

landslaget med resultatet att Sverige tog silver i hemma-VM 1958.1 Med detta så påbörjades 

en ny era inom svensk fotboll, en era då även professionella fotbollspelare fick representera 

Sverige och svenska klubblag. Sedan dess så har pengarna inom fotbollen ökat, och idag har 

nästintill alla fotbollsspelare på högsta nationell nivå fotboll som sin primära inkomstkälla. 

 

Innebandy har i Sverige gjort en snabb väg till toppen när det gäller antalet utövare. Svenska 

innebandyförbundet bildades 1980 och det Internationella innebandyförbundet (IFF) bildades 
                                                 
1 Bengt Ahlbom, Milstolpar i svensk fotboll, i 80 år med SVENSK FOTBOLL, red Tomas Glanell (Stockholm: 
Strömbergs idrottsböcker AB, 1985), s. 13 ff. 
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i Huskvarna sporthall våren 1986. Första världsmästerskapet spelades i Sverige 1996.2 

Innebandy är en sport som fortfarande kan ses som något av en tonåring bland andra, mer 

vuxna och äldre idrotter som t ex fotboll. Dock inte mindre populär för det. Att försörja sig 

som professionell innebandyspelare är dock inte lika vanligt som inom fotbollen idag. På 

högsta nationella nivå kan endast ett fåtal spelare räkna innebandy som sin primära 

inkomstkälla. 

 

Inom fotbollen finns idag möjligheten att på några få år tjäna så pass mycket pengar att man 

inte behöver arbeta efter en elitkarriär. Innebandyn har ännu inte hunnit ifatt fotbollen på det 

planet. Jozo Matovac, före detta fotbollspelare i landslaget, uttalar sig om unga idrottare i en 

artikel från 2008.  

 

Matovac har en bakgrund som ungdomstränare och har coachat Göteborgs 

stadslag, med 16-åringar, under en period. Han säger att den förändrade 

attityden till elitsatsningar, bara under ett par generationer, har skapat 

orealistiska förväntningar hos unga idrottare.3 

 

Det förändrade ekonomiska klimatet i idrottsvärlden kan göra att ungdomar helt tappar 

kontakten med ett ”normalt” arbetsliv, då allt fokus hamnar på att bli proffs. 

 

Vi finner det intressant att undersöka drivkrafterna hos elitsatsande pojkar på gymnasiet inom 

fotboll och innebandy. De skiljer sig historiskt åt och har olika ekonomiska förutsättningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att genom en komparativ studie undersöka inställning och attityd till studier, 

karriärsval och elitidrottssatsning hos elitidrottande pojkar på gymnasiet. Komparationen 

avser fotboll och innebandy. 

 

 

 

                                                 
2 András Czitrom, Från lek till VM på knappt 15 år (Köping, idéströmmen AB) s. 8 ff. 
3 John Pettersson <john@fria.nu> Unga proffs har otrygg framtid, 2008-10-10 
<http://www.fria.nu/artikel/75274> (Acc. 2008-12-04) 
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Frågeställningar: 

1. På vilket sätt påverkas inställning och attityd till studier av en elitidrottssatsning hos 

elitidrottande pojkar på gymnasiet? 

2. På vilket sätt påverkas inställning och attityd till ett framtida karriärsval av en 

elitidrottssatsning? 

3. Vilka likheter/skillnader finns mellan elitidrottssatsande pojkar på gymnasiet, inom 

fotboll och innebandy, i deras inställning till sina studier och sin idrott? 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

 
Följande begrepp i undersökningen har vi valt att definiera på detta sätt: 

 

Med elitsatsande menar vi att man själv aktivt har valt att söka sig till en klubb där klubben 

själv definierar sig som en elitsatsande klubb och där individens utveckling som spelare är 

viktigare än den sociala gemenskapen. Man fostras till en A-lagsspelare på högsta nationella 

nivå. 

 

Med proffs menar vi att man som idrottare skall ha idrotten som sin primära inkomstkälla. 

 

Med studier menar vi allt det som faller inom skolans ramar t ex läxor, klassresor och 

schemalagda lektioner. 

 

Målgrupp menar vi är personerna som svarat på enkäten. I vissa fall även betecknade som 

försökspersoner, dvs. gymnasiestuderande pojkar som elitsatsar inom fotboll eller innebandy. 

 

Status använder vi i denna studie som ett mått på popularitet i skolan, bland vänner och 

familj, samt en form av ranking inom idrotten. 

 

Karriärsval anger vi som valet av framtida sysselsättning för att försörja sig, antingen inom 

idrotten eller utanför idrotten. 

 

Allt ovan är våra tolkningar av begreppen, men det skall kommas ihåg att det är målgruppens 

tolkningar av begreppen som styr deras svar. 
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1.5 Forskningsläge 

 

Vi har sökt efter forskning och undersökningar inom området skola och idrott. Hur prioriterar 

elitsatsande gymnasieelever, mer exakt pojkar mellan 16-18 år? Vi har funnit en hel del 

studier och forskning på närliggande områden, men inte exakt på det som vi vill undersöka.4 

En stor del av forskningen på vårt forskningsområde är gjord under perioden 1965-1999. 

 

I en statlig idrottsutredning från 1969 påvisas hur elitidrotten påverkas av politiska beslut. I 

utredningen så lyfts framförallt frågorna angående svårigheten att kombinera elitidrott med 

studier. Detta resulterade i idrottsgymnasier, idrottsplutoner, specialanpassade utbildningar på 

komvux och högskola. Allt detta för att försöka minska de eventuella sociala eller personliga 

tragedier efter idrottskarriärens slut.5  

 

En rapport från finansdepartementet år 2000, tar upp ämnet kroppen eller knoppen. Denna 

rapport behandlar idrottsgymnasier. Syftet var att se vad som händer efter idrottsgymnasiet 

med fokus bland annat på den fortsatta utbildningen. Angående en fortsatt elitidrottskarriär 

efter gymnasiet så visade det sig att 36 procent av dessa elever inte satsade vidare på en 

elitidrottskarriär som senior.6 I denna rapport presenteras även en tolkning av resultaten till en 

idrottspolitisk proposition från 1998. 

 

För att nå toppen krävs en mångårig hängiven satsning och personliga 

uppoffringar. Det är därför ett nationellt intresse att unga elitsatsande ungdomar 

ges möjligheter att kombinera utbildning och idrott under gymnasietiden. 

Regeringen anser att de riksrekryterande idrottsgymnasierna även 

fortsättningsvis fyller en viktig funktion i detta avseende.7 

 

                                                 
4 Vi har kontaktat, via e-post, en av de ledande forskarna på området, Mats Trondman professor i 
kultursociologi. Han kände inte till någon forskning på det område som vi valt. Däremot en del närliggande 
forskning. 
5 Sten Eriksson, Göran Patriksson, Owe Stråhlman, Efter elitidrottskarriären, (Göteborg: instutionen för 
pedagogik, Göteborgs universitet 1992), s. 2. 
6 Rolf Jonsson, Kroppen eller knoppen: – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna: Rapport till Expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi, (Stockholm, 2000:21) s. 15. 
7 Ibid., s. 84. 
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Enligt vår tolkning av denna rapport så anser den högsta politiska ledningen i Sverige att 

förekomsten av riksidrottsgymnasier är en förutsättning för att elever skall kunna kombinera 

gymnasiala studier med en elitidrottssatsning.  

 

En rapport från 1985 av Rolf Jonsson, sociologiska instutionen vid Uppsala universitet, visar 

på samspelet mellan idrott och skola. Urvalet av undersökta elever är både killar och tjejer i 

årskurs 9. Denna rapport visar på fyra olika modeller som idrottande elever faller inom 

ramarna för: 

   Prestationsmodellen 

   Den sociala modellen 

   Kompensationsmodellen 

   Karriärmodellen8 

 

Dessa modeller gör det möjligt att visa vilka olika strategier elever använder för att hantera 

skolan och idrotten, samt vilka drivkrafter de har inom båda områdena. Över 60 procent av 

eleverna i undersökningen har angett att skolarbetet påverkas av idrotten.9 Det som rapporten 

visar är att det uppstår en konflikt mellan skola och idrott oavsett vilken modell eleverna 

hamnar i. Dessa modeller har vi inspirerats av i vår teoretiska analysmodell. 

 

Owe Stråhlman visar i en avhandling från 1997 att elitidrott tar väldigt mycket tid från övrig 

social verksamhet. Kraven på en elitidrottande individ ökar ständigt och det har medfört en 

accelererande utveckling och fokusering inom all idrottslig verksamhet i jakten på nya rekord 

och topprestationer.10 

 

Rolf Carlsson publicerade i november 1998 en rapport på simmare och simhoppare i 

varierande skolåldrar.11 Dessa studerades för att se utvecklingen rent idrottsmässigt. 

Resultaten visade att de som gick i gymnasieskolan kände att de hade större frihet i 

skolarbetet, och kunde därför disponera tiden för träning och skola på ett bättre sätt, än de 

andra i undersökningen. Denna frihet tros enligt undersökningen leda till att simmarna kunde 

och ville satsa ännu hårdare på idrotten. Deras studieresultat redovisas inte i undersökningen. 

                                                 
8 Rolf Jonsson, Ungdom- idrott-skola, (Uppsala: Sociologiska instutionen, Uppsala universitet 1985), s. 21-32. 
9 Ibid., s. 68. 
10 Owe Stråhlman, Elitidrott, karriär och avslutning, (diss. Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS 
GOTHOBURGENESIS, 1997), s. 1. 
11 Rolf Carlson, Från talang till elit inom simsporten, (Stockholm: Centrum för idrottsforskning, 1998), s. 18. 
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Enligt Riksidrottsförbundets rapport från april 1999 så har idrottsrörelsen gjort egen forskning 

på ämnet idrott kontra skola. Denna forskning har visat på att ungdomars intensivsatsningar 

ofta var så tidsmässigt omfattande att de riskerade att få problem med sin utbildning. Idrotten 

blev ofta det primära under ungdomsåren. I rapporten framgår dock att elever som gått på 

riksidrottsgymnasier generellt sett haft aningen högre betyg än jämnåriga. Detta motiveras 

med att elitidrottande ungdomar ofta är begåvade med ett brett begåvningsregister, inte bara 

idrottsligt.12 

 

Sammanfattningsvis så kan det sägas att den tidigare forskning som gjorts inte kan 

generaliseras på något sätt. Viss forskning tyder på att elitidrottande ungdomar satsar hårt på 

skolan och når höga betyg, medan annan forskning visar på motsatsen. Framförallt 

riksidrottsgymnasier visar höga betyg hos sina elever. Andra insatta i ämnet känner en oro för 

unga elitsatsande elevers framtid, p g a den problematik som finns med att kombinera studier 

med elitidrott.  

 

Den tidigare forskningen har bildat en grund för oss att jobba ifrån. Den täcker in en stor del 

av området kring ungdomar och idrott. Dock inte det som vi undersöker, vilket är elitsatsande 

ungdomar som inte går på riksidrottsgymnasium. Det finns många ungdomar som elitsatsar 

utan att för den delen söka sig till riksidrottsgymnasium. Det är denna grupp vi ämnar 

undersöka. 

 

1.6 Teoretisk analysmodell 

 
För att kunna tolka våra resultat så har vi inspirerats av Rolf Jonssons modeller för samspelet 

idrott – skola.13 Dessa beskrivs i korthet i forskningsläget. Dessa modeller har vi modifierat 

för att kunna applicera på vår studie. Skillnaden är att vi har bytt ut variabeln 

självärdering/jaguppfattning mot status. För att kunna definiera varje modell utifrån vår enkät, 

så har vi valt ut ett antal frågor som får karaktärisera var och en av de fyra modellerna. 

 

Dessa fyra modeller gör det möjligt att placera in idrottande ungdomar i olika grupper utifrån 

hur deras idrottande påverkar deras studier och tvärtom.  

 
                                                 
12 Vägen till eliten?, Riksidrottsförbundet (Farsta: Riksidrottsförbundet, 1999), s. 4 ff. 
13 Rolf Jonsson, Ungdom- idrott-skola (Uppsala: Sociologiska instutionen, Uppsala universitet 1985), s. 21-32. 
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Modellerna består av fyra olika variabler: 

   Skolan 

   Idrotten 

   Status 

   Framtiden 

 

De fyra modellerna är: prestationsmodellen, den sociala modellen, kompensationsmodellen 

och karriärmodellen. 

 

Prestationsmodellen: 

Modellen innebär att eleverna sätter upp mål och har en insikt om vilka krav som bör vara 

uppfyllda, både inom skolan och inom idrotten. Drivkraften är att göra så bra ifrån sig som 

möjligt i alla lägen utifrån de förutsättningar som råder. Idrotten och skolan har en positiv 

inverkan på varandra. Påverkan från två eller flera miljöer kan komma att understödja 

varandra, det uppstår en ömsesidig förstärkning. Elever som lägger ner mycket tid och 

engagemang på sin idrott antas i denna modell ta med sig detta engagemang till skolan. Detta 

leder till att eleven tar tillvara på de inlärningstillfällen som erbjuds i skolan och skapar en 

god inlärningsmiljö och arbetsdisciplin. Studieplanering och läxor görs på ett bra sätt. 

Attityden att alltid prestera sitt yttersta gäller oavsett ämne och kunskaper i ämnet. Detta 

gäller även inom idrotten och de bitar som man är lite sämre på eller tycker är mindre roliga. 

De elever som hamnar inom ramarna för denna modell antas enligt modellen ofta ha ett gott 

självförtroende samt en hög status inom såväl skolan som idrotten.14 

 

Den sociala modellen: 

Påminner på flera punkter om prestationsmodellen. Däremot så får idrotten en mindre 

framträdande roll i elevens liv. Skolan dominerar tiden och engagemanget, trots det så har 

fortfarande idrotten en viktig roll i elevens vardag. Eleven ser inte idrotten som en potentiell 

framtida karriär, utan mer som en social sysselsättning. Studierna är i denna modell 

grundläggande för elevens syn på framtiden. Elever som faller inom ramarna för denna 

modell ligger närmare en livsstil som kan beskrivas som ”normal” för åldern och könet. Man 

är inte beredd att offra allt annat för idrott och studier. Den största skillnaden mot 

prestationsmodellen är motivet till varför man idrottar. Det finns andra mål med idrottandet än 

                                                 
14 Jonsson, (1985), s. 21-25. 

 9



att prestera på högsta nivå hela tiden. Dessa mål kan vara att umgås med kamrater i en social 

miljö.15 

 

Kompensationsmodellen: 

Innebär att man kompenserar dåliga studieresultat och en negativ inställning till skolan, med 

att satsa på något där man presterar på hög nivå, i detta fall idrott. Alla elever har ett behov att 

få känna sig duktiga inom något område och idrotten blir i denna modell det område där man 

presterar. Idrotten blir i denna modell vägen till att känna framgång både på plan och utanför 

planen i form av status. Till skillnad från de övriga modellerna så innebär inte goda resultat 

inom idrotten att den negativa inställningen till skolan förändras, snarare förstärks.16 

 

Karriärmodellen: 

Här utgår man från att skolan och idrotten är lika viktiga för eleven. Däremot så kommer 

idrotten i framtiden att bli viktigare än skolan. Man ser idrotten som en möjlig framtida 

karriär och således som sitt framtida yrke. En förutsättning för att hamna i denna modell är 

man presterar på hög nivå inom sin idrott. Många inom denna modell väljer aktivt att lägga 

ner mindre energi på skolan, och presterar därmed sämre skolresultat än de egentligen kunnat. 

Denna modell skapar en hög status som påverkar elevens prioriteringar i hög grad. Den mest 

centrala kopplingen i denna modell är idrotten och framtiden.17 

 

Andra variablers inflytande: 

Relationen mellan skola och idrott påverkas givetvis av andra variabler än de fyra 

ovannämnda. Föräldrars inställning till skola och idrott och umgänget utanför skolan och 

idrotten, m.m. påverkar i hög grad i vilken modell eleverna hamnar.18 Vi har bara undersökt 

elever utifrån de fyra variabler som modellen bygger på. Inga föräldrar, familj eller vänner har 

undersökts i studien. 

 
1.7 Metod 
 

1.7.1 Datainsamlingsmetod 

 

                                                 
15 Ibid., s. 25-28. 
16 Ibid., s. 28-31. 
17 Ibid., s. 31-32. 
18 Ibid., s. 32. 
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För att kunna besvara våra frågeställningar på ett så tillfredsställande sätt som möjligt så har 

vi valt att undersöka vår målgrupp med hjälp av enkäter19 med standardiserade frågor. Detta 

val gjordes för att kunna nå ut till så stor del som möjligt av studiens målgrupp.20  

 

1.7.2 Enkätens utformning 

 

Enkäten har vi skapat själva för att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar så 

tillfredställande som möjligt. Var del i enkäten är framtagen för att specifikt matcha var och 

en av frågeställningarna. För att kunna besvara hur attityd eller inställning ser ut så anser vi 

att man dels bör se svaren på enskilda frågor, dels bör man också se helheten i enkäten. 

Attityd och inställning är framförallt en tolkningsfråga och utifrån de svar vi fått så har vi 

tolkat dessa faktorer.  

 

Vi skapade först en enkät som vi delade ut till studenter och lärare på GIH, som en 

pilotstudie.21 Efter kommentarer och diskussioner med dessa personer skapade vi den 

slutgiltiga enkäten. Enkäten är utformad med ett ”vanligt” vardagligt språk, och ord med 

”luddig” betydelse samt negationer har undvikits i största möjliga mån.22 Enkäten innehåller 

ålder och årskurs, sex stycken ja eller nej frågor, 13 stycken skattningsfrågor, två öppna 

frågor samt elva frågor där man antingen kan hålla med eller inte. Enkäten i sin helhet finns 

som bilaga 2.  

 

1.7.3 Urval 

 

Vi har valt att undersöka 143 st elitidrottssatsande pojkar på gymnasiet i Stockholm, som alla 

idrottar på elitnivå inom två olika idrotter. De idrotter vi valt att fokusera på är två lagidrotter: 

fotboll och innebandy. Dessa är valda utifrån ett perspektiv där fotboll representerar en idrott 

med möjlighet att tjäna stora pengar. Innebandy representerar en idrott med sämre möjlighet 

att försörja sig. Fotboll och innebandy är två av de mest frekvent utövade lagidrotterna vi har i 

Stockholm i åldrarna 16-18 år, dock har fotboll ungefär dubbelt så många utövare som 

innebandy. Båda dessa idrotter kräver ett stort mått av träningstimmar på elitnivå. Av dessa 

                                                 
19 Bilaga 2 
20 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan, 2005), s. 11. 
21 Finns i författarnas ägo. 
22 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Författarna och 
Kunskapsföretaget, 2004), s. 30. 
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143 enkäter är 64 st från fotbollspelare, 79 st innebandyspelare. Försökspersonerna är utvalda 

genom att deras klubbar enligt egen utsago bedriver elitidrottssatsningar, samt att deras 

herrlag spelar i landets respektive högstaligor. Vi har alltså undersökt hela populationen av 

elitidrottssatsande pojkar inom fotboll och innebandy, som studerar på gymnasiet, vilket 

kändes viktigt för att försöka få en så generell bild som möjligt av hur det ser ut i Stockholm i 

för ändamålet utvald grupp. Vi valde att bara undersöka pojkar för att möjligheten till att ha 

fotboll och innebandy som sin primära inkomstkälla är betydligt större på herrsidan än på 

damsidan. 

 

1.7.4 Bortfall 

 

Det externa bortfallet var ca 15 personer som inte närvarade vid undersökningstillfället på 

grund av sjukdom. Vi fick även ett mindre internt bortfall, detta genom att ett fåtal personer i 

studien valt att inte svara på enstaka frågor i enkäten, av okänd anledning. Det interna 

bortfallet kommer inte att redovisas i resultatet. 

 

1.7.5 Procedur 

 

Enkäten fylldes i av försökspersonerna på plats vid träningstillfällen för målgruppen. Kontakt 

med klubbarna togs via e-post och telefon. Enkäten och ett föräldrabrev23 bifogades till 

samtliga ledare för dessa klubbar och vid undersökningstillfället så fick även 

försökspersonerna under 18 år med sig ett föräldrabrev hem. Varje brev och enkät kodades 

med ett nummer. Detta för att föräldrar med eventuella invändningar skulle kunna kontakta 

oss, och för att vi skulle kunna ta bort den berörda försökspersonens svar på enkäten ur 

studien. Vi valde att åka ut till klubbarna och göra undersökningarna på plats. Detta för att på 

ett snabbt och smidigt sätt få in så många svar som möjligt, samt att kunna förklara vissa 

frågor i enkäten om oklarheter skulle ha uppstått. Alla försökspersoner fick samma 

information i så stor utsträckning som möjligt inför undersökningen. Alla ledare bifogades 

enkäten i förväg och godkände undersökningen. Vi var närvarande i lokalen vid varje 

insamlingstillfälle. Alla försökspersoner i studien informerades om att studien var frivillig och 

helt anonym. Detta gjordes för att ge alla medverkande samma förutsättningar. Vi 

                                                 
23 Bilaga 3 
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tillhandahöll även pennor. Undersökningen är i huvudsak genomförd i omklädningsrum, på 

en läktare samt vid två tillfällen i konferenslokaler. Enkätsvaren finns i författarnas ägo. 

 

1.7.6 Databearbetning 
 
Vi har sammanställt hela studiens rådata med hjälp av Excel och sedan bearbetat den i 

programmet SPSS, med undantag för de två öppna frågorna. Detta program analyserar 

materialet från Excel och ger möjligheten att se signifikanta skillnader mellan olika grupper. 

Signifikansnivån är satt till mindre än 5 %. De öppna frågorna har vi läst igenom tillsammans 

och tolkat svaren på för att ge synonymer en liknande mening. Exempelvis så hamnar kul och 

roligt i samma kategori.  

 

För att kunna placera in målgruppen i olika modeller enligt vår teoretiska analysmodell så har 

vi valt ett par kriterier för varje modell. 

 

Kriterier för att hamna i: 

 

Prestationsmodellen: 

Försökspersonerna ska ha markerat ett högre värde än 3 på frågorna 3, 4 och 8. De ska även 

anse sig som elitsatsande idrottsmän. 

 

Sociala modellen: 

Försökspersonerna ska ha markerat nej på frågan om de anser sig som elitsatsande idrottsmän 

och nej på frågan om de elitsatsar för att bli proffs. De ska även ha markerat högre än 3 på 

fråga 1 och 2. 

 

Kompensationsmodellen: 

Försökspersonerna ska ha markerat 3 eller lägre på fråga 3 och 4. De ska även hålla med om 

påstående 7 och 8. 

 

Karriärmodellen: 

Försökspersonerna ska ha markerat ja på om de är elitsatsande idrottsmän och ja om de 

elitsatsar för att bli proffs. De ska även ha markerat högre än 3 på frågorna 1, 2, 3, 4 och 7. 
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Enkäten med numrerade frågor och påståenden finns i sin helhet som bilaga 2. 

 

1.7.7 Validitet och Reliabilitet 

 

Reliabiliteten anser vi som hög då vi innan försökspersonerna fått svara på enkäten har 

genomfört en mindre pilotstudie. Pilotstudien gav oss möjlighet att ändra vissa delar av 

enkäten för att förtydliga vissa frågor. Enkäten har skapats för att på bästa möjliga sätt 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Validiteten anser vi som hög. Med hjälp av enkätens resultat som helhet så anser vi att vi fått 

svar på det vi avsett att undersöka. Därför anser vi att enkäten fyller sin funktion. 

Undersökningen omfattar drygt 90 procent av hela den population vi haft för avsikt att i vår 

studie undersöka. Antalet försökspersoner var 143 st. Studien kan anses som representativ för 

just denna population i Stockholm 2008. 
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2. Resultat 
 

Vi har valt att presentera våra resultat utifrån en ordning där vi börjar med vår teoretiska 

analysmodell. Vidare presenteras resultaten i den ordning som använts i vår enkät. I 

resultatets redovisning av skillnader och likheter utgår vi från vår signifikansnivå som är satt 

till mindre än 5 %. 

 

För att kunna placera in eleverna i vår teoretiska analysmodell så har vi valt ut ett antal frågor 

där deras svar matchas och uppfyller de kriterier som vi valt.24 Med hjälp av dessa modeller 

så har vi kunnat placera in eleverna enligt följande: 

 

Kompensationsmodellen: 12 st (19,4 %) fotbollsspelare och 12 st (15,2 %) 

innebandyspelare. 

 

Prestationsmodellen: 16 st (25,4 %) fotbollsspelare och 18 st (22,8 %) innebandyspelare. 

 

I de två modellerna ovan ser vi att det är lika stor andel personer från respektive idrott, här 

finns ingen signifikant skillnad. 

 

Sociala modellen: 1 st (1.6%) fotbollsspelare och 8 st (10 %) innebandyspelare. 

 

Karriärmodellen: 22 st (34,9 %) fotbollsspelare och 11 st (13,9 %) innebandyspelare. 

 

I dessa två modeller så fann vi en signifikant skillnad. Fler innebandyspelare än 

fotbollsspelare hamnade i den sociala modellen och fler fotbollsspelare än innebandyspelare 

hamnade i karriärmodellen. 

 

2.1 Ja/Nej frågor 
 
Här redovisas de skillnader som vi funnit mellan fotbollsspelarna och innebandyspelarna i 

form av diagram. På de frågor där svaren inte skiljer grupperna åt redovisas bara resultatet på 

frågan i tabeller. Vidare kommer dessa två grupper betecknas i resultatdelen som grupp 1 och 

2, där grupp 1 är fotbollsspelare och grupp 2 innebandyspelare. 

                                                 
24 Se sidan 1.7.6 databearbetning. 
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Anser du att du är en elitsatsande idrottsman?
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Figur 1: Anser du att du är en elitsatsande idrottsman? 

 

I figur 1 finner man en skillnad mellan grupperna. Grupp 1 anser sig i större grad som 

elitsatsande än grupp 2. Värt att notera är att drygt 10 % av grupp 2 inte anser sig vara 

elitsatsande idrottsmän. 

 
  Elitsatsar du för att bli proffs inom din idrott?
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För att bli prof fs Ja 
 För att bli prof fs Nej
 För att bli prof fs Vet ej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 2: Elitsatsar du för att bli proffs inom din idrott? 

 

I figur 2 visas en skillnad mellan grupperna. Grupp 1 har högre frekvens ja, medan grupp 2 

har mer utspridda svar. Dock anger merparten av grupp 2 att även de elitsatsar för att bli 

proffs. 
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Skulle du vilja försörja dig på din idrott?
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Figur 3: Skulle du vilja försörja dig på din idrott? 

  

I figur 3 ser vi en skillnad mellan grupperna. Figuren visar att alla utom en person i grupp 1 

har svarat ja. I grupp 2 ser vi att drygt var tionde person svarat nej på frågan. 

 

 
Har du upplevt att din idrott tar tid från dina studier?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Grupp 1 Grupp 2 Sammanlagt

Idrott tar tid f rån studier Ja

Idrott tar tid f rån studier Nej

Idrott tar tid f rån studier Vet ej

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 4: Har du upplevt att din idrott tar tid från dina studier? 

 

I figur 4 ser vi att merparten av båda grupperna tycker att idrotten tar tid från studierna. Drygt 

tre av fyra har svarat ja på frågan. Av dem som svarat nej så tillhör merparten grupp 2.  
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Tabell 1 

Fråga: Har du upplevt att dina 
studier tar tid från din idrott? 

Ja Nej Vet ej 

Grupp 1 31,3% 56,3% 12,5% 

Grupp 2 49,4% 45,6% 5,1% 

Tabell 1 visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Tabell 2 

Fråga: Skulle du vilja studera 
vidare efter gymnasiet? 

Ja Nej Vet ej 

Grupp 1 51,6% 23,4% 25,0% 

Grupp 2 55,7% 22,8% 21,5% 

Tabell 2 visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

 
2.2 Uppskattningsfrågor 
 
Här visar vi samtliga svar samt signifikanta skillnader från uppskattningsfrågorna i enkäten.  

 

Tabell 3 

Fråga: Median: Grupp 1 
(kvartiler) 

Median: Grupp 2 
(kvartiler) 

P-värde 

1. Hur mycket av din tid 
lägger du på din idrott? 

5 (5 & 5) 4 (4 & 5) 0,000 

2. Hur mycket av din energi 
lägger du på din idrott? 

5 (5 & 5) 4 (4 & 5) 0,000 

3. Hur viktiga är dina studier 
för dig? 

4 (3 & 5) 4 (3 & 5) 0,864 

4. Hur mycket satsar du på 
skolan? 

4 (3 & 4,75) 4 (3 & 5) 0,496 

5. Har det hänt att du väljer 
bort skolan/läxor för att träna 
eller spela match? 

3 (2 & 4) 3 (2 & 4) 0,836 

6. Hur stor möjlighet tror du 
att det finns för dig att leva 
på din idrott i framtiden? 

4 (3 & 4) 2 (1 & 2) 0,000 

7. Skulle du avstå att studera 
vidare om du fick chansen 
att bli proffs? 

5 (4 & 5) 4 (3 & 5) 0,005 

8. Vilken inverkan tror du 
ditt idrottande har på dina 
studier? 

3 (3 & 4) 4 (3 & 5) 0,000 
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9. Tror du att du hade lagt 
ner mer tid och energi på 
dina studier om du inte 
idrottat? 

4 (3 & 5) 3 (2 & 5) 0,030 

10. Hur tror du att ditt 
idrottande påverkar din 
inställning till dina studier? 

3 (3 & 4) 4 (3 & 4) 0,415 

11. Känner du dig påverkad 
av din familj eller vänner att 
satsa på idrotten? 

3 (1 & 4) 2 (1 & 3) 0,039 

12. Känner du dig påverkad 
av din familj eller vänner att 
satsa på skolan? 

4 (3 & 5) 3 (3 & 5) 0,127 

13. Känner du att någon 
person inom din idrott har 
påverkat dig till din 
elitsatsning? 

3 (2 & 5) 3 (2 & 5) 0,898 

 

Tabell 3 visar samtliga resultat från enkätens uppskattningsfrågor. Tabellen visar median och 

kvartilvärden för grupperna när det gäller uppskattning på en given skala (1-5). Där 5 är det 

högsta värdet.  

 

Nedan presenteras resultatet av de frågor där vi kunde se signifikanta skillnader mellan grupp 

1 och grupp 2. 

 

1. Hur mycket av din tid lägger du på din idrott? 

Här svarade grupp 1 i större utsträckning att de upplevde att de lade ner mycket eller väldigt 

mycket av sin tid på sin idrott. 

 

2. Hur mycket av din energi lägger du ner på din idrott?  

Här svarade grupp 1 i större utsträckning att de upplevde att de lade ner mycket eller väldigt 

mycket av sin energi på sin idrott. 

 

6. Hur stor möjlighet tror du att det finns för dig att leva på din idrott i framtiden? 

Här svarade grupp 1 i större utsträckning att de trodde att möjligheten är stor eller väldigt stor 

att leva på sin idrott i framtiden. 

 

7. Skulle du avstå från att studera vidare om du fick chans att bli proffs? 
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Här svarade grupp 1 i större utsträckning att de trodde att det var troligt eller mycket troligt att 

de skulle avstå från att studera vidare om de fick chansen att bli proffs. 

 

8. Vilken inverkan tror du att ditt idrottande har på dina studier? 

Här svarade grupp 2 i större utsträckning att de trodde att deras idrott hade en något positiv 

eller positiv inverkan på deras studier. 

 

9. Tror du att du hade lagt ner mer tid och energi på dina studier om du inte idrottat? 

Här svarade grupp 1 i större utsträckning att det var troligt eller mycket troligt att de hade lagt 

ner mer tid och energi på sina studier om de inte hade idrottat. 

 

11. Känner du dig påverkad av din familj eller dina vänner att satsa på idrotten? 

Här svarade grupp 1 i större utsträckning att de kände sig påverkade av sin familj eller vänner 

att satsa på sin idrott. 
 
 
2.3 Påståenden 
 
Av de 11 påståenden där de kunde välja att hålla med eller inte, så var det bara ett påstående 

där man kunde finna en signifikant skillnad mellan grupperna. 

 
Om man blir proffs behöver man inte studera/utbilda sig vidare
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Figur 5: Om man blir proffs behöver man inte studera/utbilda sig vidare. 
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I figur 5 ser vi att grupp 1 i högre grad höll med om påstående nummer 10, än grupp 2. Drygt 

50 % av samtliga försökspersoner i studien håller inte med om påståendet. 

 

Här redovisas samtliga resultat där ingen signifikant skillnad kunde utläsas. 

Tabell 4 

 Grupp 
1 

Grupp 
2 

Grupp 
1 

Grupp 
2 

Grupp 
1 

Grupp 
2 

P-
värde 

Fråga: Håller 
med 

Håller 
med 

Vet ej Vet ej Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 
med 

 

1. Ungdomar som 
elitsatsar på idrott struntar 
i skolan för att de har 
inställningen att de ska bli 
proffs. 

37,1% 31,6% 40,3% 32,9% 22,6% 35,4% 0,252 

2. Elitidrottande 
ungdomar tycker att det är 
viktigare att vara bra på 
idrott än att satsa på 
skolan. 

60,3% 48,1% 33,3% 32,9% 6,3% 19,0% 0,076 

3. Idrotten/tränaren kräver 
att idrotten går före skolan 
om man vill bli något. 

12,7% 19,0% 33,3% 24,1% 54,0% 57,0% 0,371 

4. Elitidrottande 
ungdomar hinner inte med 
skolan. 

56,5% 41,8% 29,0% 29,1% 14,5% 29,1% 0,090 

5. Om man är duktig på en 
idrott känner man stor 
press hemifrån eller från 
kompisar att fortsätta satsa 
på sin idrott. 

38,1% 40,5% 33,3% 35,4% 28,6% 24,1% 0,830 

6. Ungdomar som 
elitsatsar inom idrott är 
även duktiga i skolan. 

35,5% 30,4% 51,6% 54,4% 12,9% 15,2% 0,796 

7. Man får högre status 
bland kompisar om man är 
en duktig idrottare än om 
man är duktig i skolan. 

66,7% 73,4% 23,8% 13,9% 9,5% 12,7% 0,301 

8. Att spela i en elitklubb 
är viktigt för att folk ska 
förstå hur bra man är. 

61,3% 50,6% 25,8% 20,3% 12,9% 29,1% 0,069 

9. Som proffs så finns det 
goda möjligheter att 
fortsätta studera/utbilda 
sig vidare. 

33,3% 36,7% 54,0% 50,6% 12,7% 12,7% 0,910 

11. Om man elitsatsar på 
sin idrott när man är ung 
så har man stora 
möjligheter att bli proffs. 

60,3% 53,2% 27,0% 29,1% 12,7% 17,7% 0,623 
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Tabell 4 visar övriga svar från påståendedelen av enkäten. På dessa påståenden ser vi inga 

signifikanta skillnader mellan grupp 1 och 2. 

 

2.4 Öppna frågor 
 
De öppna frågorna i enkäten handlade om orsaker till att man elitidrottssatsar. Vi redovisar 

och rangordnar här de mest frekventa svaren inom respektive idrott, samt varför de började 

med satsningen och varför de fortfarande elitsatsar. Svaren anges i antal personer som angett 

orsaken. 

 

Nämn de tre viktigaste orsakerna till att du började elitsatsa: 

 

Grupp 1 (sammanlagt 64 personer)  Grupp 2 (sammanlagt 79 personer) 

1. Det är kul/roligt  44 1. Det är kul/roligt  58 

2. För att bli proffs  31 2. Motivation/status  34 

3. Jag är duktig/talang  17 3. Hälsa   26 

4. Motivation/status  14 4. Kompisar   17 

5. Kompisar   13 5. Jag är duktig/talang  15 

6. Kärlek/passion till fotboll 9 6. För att utvecklas  12 

7. Familj   9 7. Kärlek/passion till idrotten 8 

8. Bli rik   7 8. Livsstil   5 

 

Övriga mindre frekventa svar i grupp 1 var: för att utvecklas, för hälsans skull, en person har 

angett att det är det enda jag kan. I grupp 2 har ett mindre antal angett: slumpen, bli rik och att 

inte hamna i kriminalitet. Den stora skillnaden mellan grupperna ses framförallt i att grupp 1 

anger för att bli proffs som en viktig orsak. Denna orsak nämns inte i någon större 

utsträckning i grupp 2. 

 

Nämn de tre viktigaste orsakerna till din elitsatsning idag: 

 

Grupp 1 (sammanlagt 64 personer) Grupp 2 (sammanlagt 79 personer) 

1. Det är kul/roligt  37 

2. För att bli proffs  33 

3. Motivation/status  20 

1. Det är kul/roligt  51 

2. Motivation/status  32 

3. Hälsa   17 
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4. För att utvecklas  11 

5. Hälsa   8 

6. Jag är duktig/talang  8 

7. Kärlek/passion till fotboll 7 

8. Kompisar   6 

 

4. Kompisar   17 

5. Jag är duktig/talang  12 

6. För att utvecklas  9 

7. Livsstil   9 

8. Kärlek/passion till idrotten 4 

 

Andra mindre frekventa svar i grupp 1 var: att få resa, eller bli rik. I grupp 2 var ett mindre 

antal svar: avkoppling och att få stipendium. Den stora skillnaden mellan grupperna ligger 

även här i att grupp 1 angett för att bli proffs som en viktig orsak. Denna orsak nämns inte i 

någon större utsträckning här heller av grupp 2. 

 

2.5 Sammanfattning av orsaker till en elitidrottssatsning 
 

Båda grupperna har angett att det är kul eller roligt som den mest avgörande anledningen både 

till att de började elitsatsa och att det även idag är den viktigaste faktorn. Den största och mest 

signifikanta skillnaden mellan de två grupperna ser vi i drivkraften att vilja bli proffs och att 

bli rik på sin idrott. För fotbollsspelarna så ligger denna drivkraft näst högst, medan bland 

innebandyspelarna så har endast en person angett samma svar. 

Om vi tittar på anledningen till att de började elitsatsa jämfört med varför de fortfarande 

håller på så ser vi att drivkrafterna i dag hos grupp 1 i större utsträckning ligger i att bli proffs. 

De anger inte i lika stor utsträckning som tidigare att de satsar på sin idrott för att de tycker att 

det är kul/roligt, även om kul/roligt fortfarande är det mest frekventa svaret. Den största 

skillnaden är att kompisar inte anses ha lika stor betydelse för en fortsatt elitsatsning som det 

anses ha för att börja elitsatsa. Motivation och status anges också som en stor del i en 

elitsatsning idag. 

 

Grupp 2 har i högre grad svarat samma sak på de två öppna frågorna än grupp 1. Den största 

skillnaden i grupp 2 ligger i motivet hälsa som drivkraft. Det är betydligt fler som har angett 

hälsa som en stor anledning till att de börjat elitsatsa än att det skulle vara en faktor till 

elitsatsning idag. I grupp 2 har även anledningen slumpen angetts som en orsak till 

elitsatsning. Det är dock fler som angett att slumpen var en faktor till att de började sin 

elitsatsning än till att de fortfarande elitsatsar.
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3. Sammanfattande diskussion 

 

Syftet har varit att genom en komparativ studie undersöka inställning och attityd till studier, 

karriärsval och elitidrottssatsning hos elitidrottande pojkar på gymnasiet. Tanken har varit att 

försöka kartlägga förhoppningar, framtidsplaner och nuvarande situation för dessa ungdomar 

när det gäller skola och elitidrott. Dessa variabler har vi valt att jämföra mellan fotbollsspelare 

och innebandyspelare. 

 

En svårighet som vi upplevt med att göra en komparativ studie var att hitta teoretiska 

utgångspunkter som matchar vårt syfte. Vi har kunnat göra analysen med hjälp av inspiration 

från en teoretisk analysmodell. Denna modell har vi bearbetat och modifierat för att passa in i 

vår studie på ett så bra sätt som möjligt.25 Det vi ville med modellen var att den skulle hjälpa 

oss att få en generaliserande bild, utifrån vårt syfte, av hur det ser ut hos den population som 

vi valt att undersöka. 

 

Om vi bortser från idrottstillhörighet och ser till hela gruppen ungdomar som vi undersökt 

finner vi att flest personer hamnar i karriärmodellen och prestationsmodellen, ungefär lika 

många i varje. Endast ett fåtal personer hamnar i den sociala modellen. Mitt emellan dessa tre 

modeller hamnar personerna i kompensationsmodellen. Vad säger detta oss? Att den sociala 

gruppen totalt sett är underrepresenterad är kanske inte så konstigt då vi valt att undersöka 

elitsatsande ungdomar. Karriärmodellen och prestationsmodellen rymmer merparten av 

ungdomarna i studien. Detta känns helt logiskt då många ser sin elitsatsning som en väg eller 

den enda vägen till en framtida karriär. Att så pass många ändå hamnar i 

kompensationsmodellen ser vi som ett tecken på att skolan inte lyckas tillgodose alla elevers 

behov på ett önskvärt sätt. 

 

Så här ser det ut hos elitsatsande pojkar på gymnasiet inom fotboll och innebandy totalt sett. 

Hur ser det ut i en jämförelse mellan de två idrotterna? Vilka likheter och skillnader kunde vår 

teoretiska analysmodell utkristallisera?  I kompensationsmodellen och i prestationsmodellen 

så finns ingen signifikant skillnad mellan fotbollspelare och innebandyspelare. Däremot är det 

en klar majoritet av fotbollsspelare i karriärmodellen. Den sociala modellen består i princip 

bara av innebandyspelare. 

                                                 
25 Se 1.7.6 databearbetning. 
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Vi kan med hjälp av vår teoretiska analysmodell dra slutsatsen att fotbollspelare i högre grad 

än innebandyspelare idrottar på elitnivå för att de vill göra en karriär inom sin idrott. Detta 

tolkar vi som att det finns ett samband mellan målet att bli proffs och chansen att tjäna pengar 

på sin idrott. Denna tolkning styrks av Jozo Matovacs uttalande i John Petterssons artikel.26 

Den chansen anser vi som större i fotboll än i innebandy. Vi kan även se att innebandyspelare 

i större utsträckning än fotbollsspelare idrottar på elitnivå av sociala skäl, även detta ett tecken 

på att de ser chanserna att försörja sig på sin idrott som mindre än fotbollsspelarna. 

 

Att en elitidrottssatsning inte har någon större positiv effekt på skolan, ser vi tydligt i vår 

studie. Både attityden och inställningen till studier verkar påverkas negativt. Trots att en del 

har svarat att de tror att idrotten har en positiv inverkan på skolan, så pekar helheten i enkäten 

mot det motsatta. Större delen av försökspersonerna tror att de skulle ägna mer tid åt skolan 

om det inte hade idrottat och nästintill alla har uppgett att de någon gång har valt bort 

skolaktiviteter eller läxor till förmån för sitt idrottande. Ur ett lärarperspektiv är detta resultat 

väldigt intressant. Både för oss som framtida lärare, men även de som nu arbetar ute på 

skolorna. 

 

En framtida karriär som professionell idrottare verkar vara ett viktigt mål för majoriteten av 

personerna i studien, kanske till och med det viktigaste. Mer än nio av tio fotbollspelare och 

sex av tio innebandyspelare i studien har uppgett att de elitsatsar för att bli proffs inom sin 

idrott. Detta får givetvis konsekvenser för deras studier. Vissa tycker att studier är viktiga 

eller väldigt viktiga, men det är ingen tvekan om att idrotten är ännu viktigare för dem. 

Däremot så verkar fotbollspelarna anse målet att bli proffs som mer realistiskt än vad 

innebandyspelarna angett. Dock hindrar inte detta innebandyspelarna i sin elitidrottssatsning. 

De kanske har det som mål, och hoppas att möjligheten till en framtida ekonomisk ökning 

sker inom innebandyn. Detta ser vi som en förklaring till att innebandyspelarna i större grad 

hamnar i prestationsmodellen än i karriärmodellen. De vill inte släppa sina studier i samma 

utsträckning som fotbollsspelarna gör. 

 

När vi tittar på likheter och skillnader mellan grupperna så kan vi använda oss av vår 

teoretiska analysmodell. Där ser vi att likheterna ligger i inställning och attityd till idrotten. Vi 

ser dock skillnader i deras inställning och attityd till sina studier. Majoriteten av personerna i 

                                                 
26 John Pettersson <john@fria.nu> Unga proffs har otrygg framtid, 2008-10-10 
<http://www.fria.nu/artikel/75274> (Acc. 2008-12-04) 
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studien hamnar i prestationsmodellen och karriärmodellen. Vi ser fotbollsspelarna mer 

frekvent i karriärmodellen och innebandyspelarna mer frekvent i den sociala modellen. Med 

andra ord så ser vi att fotbollsspelarna i större utsträckning anser sig ha en trolig framtid med 

idrott som karriär, medan innebandyspelarna i högre grad ser sin idrott som en 

fritidssysselsättning både nu och i framtiden. 

 

Vi tycker att studien och dess resultat legitimeras av att det inte fanns någon sådan vad vi 

känner till sedan tidigare. Att ha denna kännedom och vetskap i beaktning i vår framtida 

lärargärning kan, känner vi, vara helt avgörande för att kunna bedriva en individanpassad 

undervisning. Detta gäller såväl i ämnet idrott och hälsa som i vilket annat ämne som helst, 

praktiskt som teoretiskt. I Lpf 94, vilken är den läroplan som gäller vid tiden för 

undersökningen, framhålls vikten av denna individanpassning. Detta är inte bara viktigt, utan 

ett krav som ställs på samtliga lärare i den svenska lärarkåren. 

 

Den absoluta majoriteten i studien har angett att de elitsatsar inom sin idrott för att bli proffs, 

oavsett idrott. Att alla fotbollsspelare i studien, förutom två, har angett detta ser vi inte som 

något häpnadsväckande. De allra flesta killar som vi känner som spelat eller spelar fotboll har 

någon gång drömt om att bli fotbollsproffs. De fotbollsspelare som ingått i vår studie har trots 

allt kommit en bra bit på vägen. De tillhör en elitklubb där ett steg till uppåt skulle betyda att 

de faktiskt kan kalla fotboll för sitt yrke. Nu erbjuds förmodligen bara en minoritet 

möjligheten att ta detta steg i karriären men chansen finns där. I innebandy däremot så är det 

enligt oss ett förvånande och högst oväntat resultat då chansen att försörja sig på sin idrott är 

väldigt liten idag, även om de lyckas ta motsvarande steg som fotbollsspelarna. Detta ser vi 

som det kanske mest anmärkningsvärda och oväntade resultatet i hela studien och ett tecken 

på att pengar inte alltid behöver vara en viktig faktor. Innebandyspelare kan idag i bästa fall 

sukta efter ett proffskontrakt som gör att du slipper jobba extra vid sidan om idrotten. Detta i 

kontrast till fotbollspelare som sneglar mot Zlatan och andra ytterst välbetalda fotbollsspelare. 

Kanske är det inte mängden av pengar som lockar i proffslivet utan möjligheten att kunna 

försörja sig på det man tycker är roligast av allt. Att ha sitt största fritidsintresse som sitt yrke. 

 

Bara ett fåtal av försökspersonerna har uppgett att de känner att tränaren eller idrotten kräver 

att idrotten skall gå före skolan om man vill ”bli något”. Detta finner vi som ett 

anmärkningsvärt resultat, framförallt om vi tittar på helheten av svaren på enkäten. Att 

försökspersonerna i vår studie angett de svar som de gjort kan eventuellt bero på att de svarat 
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utifrån hur de vill att bilden av deras idrott eller tränare ska se ut. Det som är motsägelsefullt 

med detta svar är att försökspersonerna i hög grad angett att idrotten faktiskt tar tid från 

studierna. Vi tolkar detta som att försökspersonerna gör denna prioritering på idrott själva, de 

ser det inte som ett krav från idrotten eller tränaren. 

 

3.1 Slutsats 
 

Fotbollsspelare som elitsatsar när de går på gymnasiet gör detta för att bli proffs och ser det 

som det givna framtida yrkesvalet. Studierna är också viktiga men de skulle sannolikt välja 

bort dessa för en karriär inom idrotten. Innebandyspelarna har i stort sett samma inställning, 

men anger i högre grad att det inte känns sannolikt att kunna försörja sig på sin idrott. 

 

3.2 Vidare forskning 
 

Vi har valt att begränsa oss i vår studie och det vore mycket intressant att göra en komparativ 

studie på samma område mellan pojkar och flickor. Ur ett genusperspektiv skulle detta kunna 

bli underlag till en vidare diskussion mellan skolan och idrottsklubbarna. Ett annat perspektiv 

vore att försöka se hur det ser ut i hela landet och inte bara i en storstad. Enligt oss så kan det 

finnas skillnader i drivkrafter och attityder beroende på var i Sverige man genomför en studie 

på området.  

 

Vi har även valt att inte göra någon historisk undersökning. Detta skulle med all säkerhet vara 

mycket intressant då idrotterna sinsemellan skiljer sig stort åt rent historiskt. Även en studie 

över tid vore intressant då man skulle kunna följa utvecklingen över ett längre förlopp, och se 

om någon förändring skulle utkristallisera sig. Ett exempel på detta skulle vara att genomföra 

vår studie en gång till om 20 år. Man skulle då få ett nytt resultat, och kanske olikt det vi nu 

har fått. 

 

I övrigt skulle det vara mycket intressant med en studie inom fler idrotter än de två som vi har 

tittat på. Är det någon skillnad mellan lagidrotter och individuella idrotter? Det finns väldigt 

många som elitsatsar som unga och inte söker sig till ett riksidrottsgymnasium. Ur ett politiskt 

perspektiv så vill ju regeringen att man ska kunna elitidrottssatsa som ung,27 skolan bör alltså 

                                                 
27 Jonsson, (2000), s. 84. 
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stötta en sådan satsning. Riksidrottsgymnasierna fyller en funktion i den satsningen, men det 

är som sagt en funktion. De övriga funktionerna anser vi bör betraktas som de övriga 

gymnasiernas ansvar. En elitsatsande ungdom som går på gymnasiet bör alltså stöttas i sin 

elitidrottssatsning, även om man inte går på ett riksidrottsgymnasium. 

 

3.3 Kritik mot undersökningen 
 

Den kritik som vi själva vill framföra är mot vår analys av resultatet. Detta främst menat mot 

den analysmodell som vi i efterhand har arbetat fram utifrån Rolf Jonssons orginalmodell. 

Hade vi tagit hans modell och även hans tillhörande enkät så hade validiteten ökat. Dock är 

hans modell inte utformad för elitsatsande ungdomar utan för idrottande ungdomar generellt. 

Detta ser vi som en stor skillnad, och därför valde vi att modifiera modellen. 

 

De två öppna frågorna har vi också kritik emot, i och med att vi fått tolka deras svar. Det finns 

givetvis en risk att vi tolkat deras skriftliga svar felaktigt, och att de i själva verket menat 

något annat. Vi lämnade dessa frågor så öppna som möjligt för att de inte skulle uppfattas 

som ledande. 

 

Det finns alltid en risk med enkäter att personerna inte svarar helt ärligt, utan svarar utifrån de 

svar som de tror att man vill höra. Nu fick de svara på enkäten i samband med deras 

idrottande. Hade de fått svara på samma enkät i ett skolsammanhang eller hemma så hade 

kanske svaren sett annorlunda ut.
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt påverkas inställningen och attityden till studier av en elitidrottssatsning 

hos elitidrottande pojkar på gymnasiet? 

2. På vilket sätt påverkas inställning och attityd till ett framtida karriärsval av en 

elitidrottssatsning? 

3. Vilka likheter/skillnader finns mellan elitidrottssatsande pojkar på gymnasiet, inom 

fotboll och innebandy, i deras inställning till sina studier och sin idrott? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Elitidrottssatsning, gymnasiet, skola, idrott, 

fotboll, innebandy, pojkar, proffs 

Elitsatsning inom fotboll på gymnasiet, 

fotbollsgymnasium, innebandygymnasium, pengar 

inom innebandy, unga proffs 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Vi valde dessa för att hitta det som tidigare skrivits i närliggande ämnen till det som vi var 

intresserade av. Vi ville också få en del fakta innan vi började med studien. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Google 

Google 

Google 

Google 

GIH Bibliotekets 

Elitsatsning inom fotboll på gymnasiet 

Elitsatsande ungdomar 

Elitsatsande ungdomar fotboll 

Unga proffs 

Elitsatsande ungdomar 

1600 

17500 

9510 

186 000 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

 



katalog 

GIH Bibliotekets 

katalog 

GIH Bibliotekets 

katalog 

GIH Bibliotekets 

katalog 

 

Studier elitidrott 

 

Ungdomar träning idrott skola 

 

Innebandy 

 

28 

 

8 

 

92 

 

1 

 

2 

 

1 

 

KOMMENTARER:  

Av de böcker vi fick fram så har vi läst och hittat deras referenser. Därefter har vi fortsatt leta på 

samma hylla i biblioteket för att se om vi kunnat hitta något mer. Genom det så har vi hittat några av 

våra böcker som vi använt i forskningsläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2  
Ålder:    16 17 18 

 

Årskurs på gymnasiet:   1 2 3 
 

Anser du att du är en elitsatsande idrottsman? JA NEJ VET EJ 

 

Elitsatsar du för att bli proffs inom din idrott? JA NEJ VET EJ 

 

Skulle du vilja försörja dig på din idrott? JA NEJ VET EJ 

 

Har du upplevt att din idrott tar tid från dina studier? JA NEJ VET EJ 

 

Har du upplevt att dina studier tar tid från din idrott? JA NEJ VET EJ 

 

Skulle du vilja studera vidare efter gymnasiet? JA NEJ VET EJ 

 

Gör en uppskattning enligt skalan 1-5 (ringa in den siffra som passar dig) 
 

1. Hur mycket av din tid lägger du på din idrott? 

 

1 2 3 4 5 
Väldigt lite   Ganska mycket   Väldigt mycket 

 

2. Hur mycket av din energi lägger du på din idrott? 

 

1 2 3 4 5 
Väldigt lite   Ganska mycket   Väldigt mycket 

 

3. Hur viktiga är dina studier för dig? 

 

1 2 3 4 5 
Inte alls viktiga   Ganska viktiga   Väldigt viktiga 

 

 



4. Hur mycket satsar du på skolan? 

 

1 2 3 4 5 
Väldigt lite   Ganska mycket   Väldigt mycket 

 

5. Har det hänt att du väljer bort skolan/läxor för att träna eller spela match? 

 

1 2 3 4 5 
Aldrig   Ibland   Ofta 

 

6. Hur stor möjlighet tror du det finns för dig att leva på din idrott i framtiden? 

 

1 2 3 4 5 
Väldigt liten   Ganska stor   Väldigt stor 

 

7. Skulle du avstå att studera vidare om du fick chans att bli proffs? 

 

1 2 3 4 5 
Ej troligt   Kanske  Mycket troligt 

 

8. Vilken inverkan tror du ditt idrottande har på dina studier? 

 

1 2 3 4 5 
Negativ   Varken eller   Positiv 
 

9. Tror du att du hade lagt ner mer tid och energi på dina studier om du inte idrottat? 

 

1 2 3 4 5 
Ej troligt   Kanske  Mycket troligt 

 

10. Hur tror du att ditt idrottande påverkar din inställning till dina studier? 

 

1 2 3 4 5 
Negativt  Inte alls  Positivt 

 

11. Känner du dig påverkad av din familj eller vänner att satsa på idrotten? 

1 2 3 4 5 
Nej, aldrig  Ibland  Ja, ofta 

 



12. Känner du dig påverkad av din familj eller vänner att satsa på skolan? 

 

1 2 3 4 5 
Nej, aldrig  Ibland  Ja, ofta 

 

13. Känner du att någon person inom din idrott har påverkat dig till din elitsatsning? 

 

1 2 3 4 5 
Nej, aldrig  Ibland  Ja, ofta 

 

Nämn de tre viktigaste orsakerna till att du började elitsatsa: 
 

 

 

 

Nämn de tre viktigaste orsakerna till din elitsatsning idag: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Skulle du hålla med om följande påståenden? (ringa in ditt svar) 
 

1. Ungdomar som elitsatsar på idrott struntar i skolan för att de har inställningen att de ska bli 

proffs. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

2. Elitidrottande ungdomar tycker att det är viktigare att vara bra på idrott än att satsa på 

skolan. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

3. Idrotten/tränaren kräver att idrotten går före skolan om man vill bli något. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 



 

4. Elitidrottande ungdomar hinner inte med skolan. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

5. Om man är duktig på en idrott känner man stor press hemifrån eller från kompisar att 

fortsätta satsa på sin idrott. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

6. Ungdomar som elitsatsar inom idrott är även duktiga i skolan. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

7. Man får högre status bland kompisar om man är en duktig idrottare än om man är duktig i 

skolan. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

8. Att spela i en elitklubb är viktigt för att folk ska förstå hur bra man är. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

9. Som proffs så finns det goda möjligheter att fortsätta studera/utbilda sig vidare. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

10. Om man blir proffs så behöver man inte fortsätta studera/utbilda sig vidare. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

11. Om man elitsatsar på sin idrott när man är ung så har man stora möjligheter att bli proffs. 

 

HÅLLER MED VET EJ HÅLLER INTE MED 

 

 



Bilaga 3 
Hej 

Vi heter Kristian Jältsäter och Mikael Mårtensson och vi är studenter på Lärarprogrammet vid 

GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) i Stockholm. Vi håller på med en studie om ungdomar 

som elitidrottar och deras attityd till sina studier och sin idrott. 

 

Vi kommer att genomföra enkätundersökningar på drygt 200 st, 16-18 åriga killar som 

elitsatsar inom fotboll och innebandy. Enkäterna kommer att besvaras i samband med ett eller 

flera träningstillfällen. 

 

Frågorna kommer inte att vara av känslig natur, och alla svar kommer att vara helt anonyma. 

Vi kommer att använda oss av ett kodningssystem för att kunna plocka bort svar från de 

ungdomar som inte får/vill/kan vara med. 

 

Vi hoppas att alla kan vara med för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt och på detta vis 

kunna hjälpa till att driva idrottsforskningen framåt. Vi anser att det är viktigt att försöka få en 

förståelse för hur elitsatsande ungdomar upplever sin situation både inom skolan och idrotten. 

Vi anser att både skolan och idrotten är mycket viktiga och bör kunna arbeta tillsammans på 

ett bättre sätt än det görs idag, för ungdomarnas bästa! 

 

Ungdomarna kommer att få information om vad vi vill undersöka och det är helt frivilligt och 

anonymt att delta. 

 

Alla som deltar i denna undersökning och är under 18 år kommer att få med sig detta brev 

hem. Om ni som målsman anser att ert barn ej får vara med i denna undersökning så ber vi er 

kontakta oss eller tränaren för ert barn så att vi kan ta bort dessa svar från undersökningen. 

 

Tack på förhand 

 

Kristian Jältsäter & Mikael Mårtensson 
 

 


