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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever 

som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av 

studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två 

frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive 

yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och 

elitidrott?  

Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning 

som metod för tolkning av data. Som metod för insamling av data används semistrukturerade 

intervjuer. Ett strategiskt urval har gjorts genom att sex stycken elever, tre killar och tre tjejer, 

från två gymnasieskolor i Stockholms kranskommuner, har rekryterats genom personliga 

kontakter med deras tränare på gymnasieskolorna. De teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie är Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM)-teori samt Lazarus 

transaktionsmodell.  

Resultat: Elever upplever att balansen mellan studier och elitidrott har ökat från gymnasiets 

årskurs 1 till årskurs 3. Elever upplever att idrotten påverkar studierna negativt, även om det 

klarar av att hantera situationen. Detta tar sig uttryck i form av att elever ruminerar, det vill 

säga, skjuter upp skolarbete eller väljer att hoppa av kurser till följd av att de upplever 

tidsbrist. Särskilt tidsaspekten, tillsammans med oförstående lärare, lyfts fram som en 

framträdande stressfaktor och en bristande resurs hos eleverna. Vänner och familj framträder 

däremot som motsvarande positiva resurser hos eleverna.  

Slutsats: Majoriteten av eleverna upplever att de klarar av att hantera kombinationen av 

studier och elitidrott. Eleverna upplever samtidigt att det finns stressfaktorer och efterfrågar 

mer resurser för att bättre kunna hantera kombinationen av studier och elitidrott. De uttrycker 

dock en positiv attityd, höga ambitioner, och känner i slutändan att de har tillräckliga resurser 

för att hantera situationen. 
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Abstract 
 

Purpose and aims: The aim of with this study is to investigate how students in upper 

secondary school experience and cope with the combination of studies and participation in 

elite sports. This by answering the two following questions: How do the students experience 

the combination of studies and elite sports?; What inner respective outer resources do the 

students have or lack in relation to be able to manage the combination of studies and elite 

sports? 

 

Method: This is a qualitative study with a phenomenological interpretation of the collected 

data. Semi structured interviews are used as method for collecting the data. A strategic 

sampling has been made that included in total sex students, three boys and three girls. The 

participants where students from two upper secondary schools in the outer municipalities of 

Stockholm. The students have been recruited through personal contacts with their teachers. 

The theoretical framework in the study are based on the KASAM theory of Antonovsky and 

the transactional model of Lazarus.  

 

Results: Students experience that the balance between studies and participation in elite sports 

has gradually improved from the first to the third grade of upper secondary school. Students 

experience that participation in elite sports affect the curricular studies negative, even though 

they are able to manage the situation. This by postponing school work or having dropped of 

from courses following the lack of time to study. The aspect of time, together with 

uncomprehending teachers, are factors of stress and also a lacking resource that are prominent 

among the students. Friends and family though are equally prominent as positive resources. 

 

Conclusions: The majority of the students do experience that they are able to manage the 

combination of studies and elite sports. At the same time, the students experience factors of 

stress and inquire for more resources to be able to better cope with the combination of studies 

and elite sports. The students though have a positive attitude, high ambitions, and in the end 

feels that they have enough resources to be able to cope with the situation. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

På uppdrag av Riksidrottsförbundet genomförde Stambulova, Engström, Franck & Linnér 

(2013) en studie om elevers upplevelse av att studera i årskurs ett på riksidrottsgymnasium 

(RIG). Studiens resultat visade att övergången från grundskola till gymnasium var svår att 

hantera för vissa av eleverna, där ökade prestationskrav inom både skola och idrott var en 

bidragande faktor till osunda stressnivåer hos flera av eleverna (Stambulova m.fl, 2013). 

Studien inriktade sig dock bara på elever som studerar på riksidrottsgymnasium, och 

inkluderade inte elitsatsande elever som studerar på gymnasium med nationell 

idrottsutbildning. I sökandet efter forskning om elevers upplevelse av NIU-utbildningar 

visade det sig dock att forskningsläget var begränsat. Mot bakgrund av detta ledde det till att 

vi som utför denna studie, två ämneslärarstudenter, ställde oss frågan om hur elever som 

studerar på gymnasium med nationell idrottsutbildning (NIU) upplever kombinationen av 

studier och satsning på elitidrott? 

 

Författarna bakom denna studie har en bakgrund som elitsatsande ungdomar. En av oss har 

själv läst nationell idrottsutbildning med inriktning mot handboll i kombination med ekonomi. 

Den egna upplevelsen är att det sker en markant ökning av träningsdoseringen och att det till 

en början kommer som en chock både fysiskt och psykiskt. Dels ökar kraven på de teoretiska 

studierna på gymnasiet i jämförelse med grundskolan samtidigt som antalet träningstimmar 

fördubblas. En bättre planering av vardagen krävs för att kunna klara av studiegången 

samtidigt som sömnen, kosten och vilan får en avgörande roll i hur man presterar både på- 

och utanför plan. Känslan är att första året är en form av inskolningsperiod och att allt fokus 

hamnar på specialidrotten och dess träningar. Av egen erfarenhet ville man visa på sina bästa 

sidor för ledarna, eftersom målet just då var att få lämna juniorlaget och få spela med 

seniorlaget. Man visste att tränarna i klubblaget skulle få veta allt som skedde på träningarna. 

Således hamnade de teoretiska lektionerna i skymundan.  

 

När det första skolåret närmade sig sitt slut var slutbetygen i de teoretiska ämnena inte som 

väntat. På grundskolan var det slutbetyget i 9:an som alla brydde sig om, medan det på 

gymnasiet bara gavs ett fåtal chanser att kunna förbättra sitt slutbetyg i respektive ämne. I 

årskurs två började allt fler ta de teoretiska ämnena mer seriöst, eftersom alla förstod att 



 

 

2 

ytterst få av oss, om ens någon, som gick nationell idrottsutbildning skulle bli ett 

handbollsproffs. Istället insåg en del att det fanns ett liv utanför handbollen och valde att 

fokusera på att få höga betyg i de teoretiska ämnena medan andra var utbrända och hade 

varken motivation för skola eller handboll. Kontentan är att elitsatsningen påverkar varje 

individ på olika sätt. För några handlar allt om att bli proffs, för andra blir elitsatsningen en 

påminnelse om att det finns ett liv utanför idrotten, och för vissa blir elitsatsningen till och 

med så tuff att både skola och idrott bränner ut en. Det finns således en giltig förklaring till 

varför det finns en viss skepsis kring hur elitsatsning och studier påverkar gymnasieelevers 

betyg. 

2 Bakgrund 

2.1 Studier och idrott 

2.1.1 Studier och idrott i den svenska skolan 

Det råder ingen tvekan om att Sverige är en av världens främsta idrottsnationer sett i relation 

till sin storlek (Lund & Liljeholm, 2012). Trots en befolkning på 10 miljoner invånare, radas 

internationella framgångar upp av svenska idrottare. Sverige har upprättat en modell, 

varigenom samhället och idrottsrörelsen, tillsammans tagit ett stort socialt och ekonomiskt 

ansvar för de aktivas elitsatsning (Lund & Liljeholm, 2012). Möjligheten för unga talanger att 

kombinera studier och idrott i form av studier på NIU eller RIG har med stor sannolikhet haft 

en betydande roll i de idrottsliga framgångar som Sverige åstadkommit. Möjligheten att 

kunna kombinera civil utbildning och elitidrottssatsning är en modell som forskare ihop med 

svenska staten tagit fram (Lund & Liljeholm, 2012). I regeringens proposition till riksdagen år 

1999 avseende 2000-talet idrottspolitik beslutades följande:  

    
Grundtanken i den svenska modellen är att elitidrottarna ska kunna gå vidare i 

ett normalt liv i samhället när deras idrottskarriärer är över. Det är därför ett 

nationellt intresse att unga elitidrottssatsande ungdomar ges möjligheter att 

kombinera utbildning och idrott under gymnasieåren. (Prop. 1998/99:107P)  

 

Grundtanken bakom statens ökade resurser för kombinationen av idrott och studier är att 

skapa goda förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential som 

idrottare, men framförallt som människor. Trots det visar svensk forskning på en ökad nivå av 

stress, hos elever som läser på NIU och RIG-gymnasier, under första läsåret och att 
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skolgången inte varit fullt anpassad för att kunna kombinera studier och idrott (Stambulova 

m.fl., 2013; Riksidrottsförbundet, 2006).  

 

Den svenska experten inom idrottspsykologi, Johan Fallby (2015), menar att idrottare 

utvecklar resurser och strategier för att kunna hantera den stress som hänger ihop med den 

elitsatsning som en individ gör. Vidare påpekar Fallby att det finns ett tydligt samband mellan 

välutvecklade psykologiska färdigheter, även kallade resurser och spelarens känsla av 

sammanhang. Kombinationen av dessa faktorer är grundläggande för hur bra en idrottare kan 

hantera olika situationer där stressorer uppstår. Således är detta ett verktyg som idrottaren kan 

ha med sig i det vardagliga livet utanför idrottsplanen. Två belgiska studier vidimerar Fallbys 

(2015) teorier och menar att unga elitidrottare utvecklas i psykosociala och psykologiska 

termer, vilket gör att de har strategier för att klara av idrottens och skolans krav (Wylleman, 

Reints & Wanter, 2007; Wylleman, Reints & Kahan, 2007). 

2.1.2 Nationell idrottsutbildning (NIU) och Riksidrottsgymnasium (RIG)  

I samband med skolreformen 2011 introducerades en ny elitsatsning i den svenska 

gymnasieskolan – Nationell idrottsutbildning (NIU).  De nationellt godkända 

idrottsutbildningarna certifierades av respektive specialidrottsförbund där utbildningen skulle 

bedrivas enligt nationella ämnesplaner i specialidrott (Lund & Liljeholm, 2012). Genom en 

förändring i skollagen var det möjligt för specialidrottsförbundet och huvudmännen att ta ut 

de bästa och mest idrottsligt begåvade eleverna för respektive idrott. Nationell 

idrottsutbildning är således inget som får bedrivas av vilken huvudman som helst och har ett 

begränsat antal platser, vilket inte gör den öppen för alla elever. Selekteringen av eleverna 

grundar sig i tidigare prestationer, fysiska tester och individuella intervjuer. 

Gymnasieskolorna använder sig av en sådan selektering för att skapa homogena grupper av 

individer som har för avsikt att elitsatsa och genom det skapar skolorna optimala 

förutsättningar för en effektivare utbildning (Lund & Liljeholm, 2012). 

 

Riksidrottsgymnasier (RIG) vänder sig till den yttersta ungdomseliten och använder sig av en 

riksrekrytering till skillnad från NIU som har en lokal/regional antagning. 

Riksidrottsgymnasier har ett större ansvar kring elevens sociala omhändertagande som till 

exempel genom erbjudandet av ett inackorderingsbidrag och boende. Dessutom har RIG ett 

annat ansvar kring elevens studiemässiga och idrottsliga delar (Riksidrottsförbundet, 2019). 

Elever som går på ett RIG- eller NIU-gymnasium använder sig av samma läroplan, läroplan 
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för gymnasieskolan 2011, och läser 700 poäng i specialidrott, utöver sitt vanliga 

gymnasieprogram. Till elevernas förfogande finns kompetent personal och en anpassad 

studiegång i form av schemaläggning, ökad förståelse från lärare och ett förstärkt mellanmål 

(Riksidrottsförbundet, 2019). 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Stress 

Begreppet stress kan definieras på flera olika sätt. Palmer (1989) menar att stress är en 

psykologisk, fysisk eller beteendemässig respons som sker inom individen när denne upplever 

att de krav som ställs är större än dennes förmåga att hantera dessa, vilket över en längre tid 

leder till ohälsa. På ett liknande sätt anser Lazarus och Folkman (1984) att stress är resultatet 

av en obalans mellan krav och resurser att hantera dessa. Stress behöver dock inte vara 

negativt, stress kan även upplevas som positivt och stimulerande om de krav som ställs på 

individen uppfattas som hanterbara och utmanande (Sormaz & Tulgan, 2003). 

2.2.2 Stressorer 

Nationalencyklopedins (2019) definition av stressorer är: “Påfrestning som framkallar de 

kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i benämningen stress.” Lazarus och 

Folkman (1984) definierar stressorer som den yttre (externa) stimuli som en individ upplever 

som stressande. Stressorer kan sedan delas in i olika kategorier, och det finns olika modeller 

för detta. Elliot och Eisdorfer (1982) delar in stressorer i fyra kategorier: akuta tidsbegränsade 

stressorer (till exempel fallskärmshoppning eller att invänta en kirurgisk 

operation);  Stressorsekvenser med händelser som sker över en längre period (till exempel att 

bli av med jobbet eller att gå igenom en skilsmässa); Kroniska stressorer som återkommer 

periodiskt (till exempel sexuella besvär eller när man ska spela match); samt kroniska 

stressorer som är konstanta (till exempel kronisk sjukdom eller fysisk nedsättning). 

2.2.3 Coping (Stresshantering) 

Coping är det engelska begrepp som även används på svenska för att definiera människors 

förmåga att hantera stress. Folkman och Lazarus (1985) definierar coping som de “kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar som en individ gör för att hantera (bemästra, minska 

eller tolerera) ett orosframkallande förhållande mellan individ och miljö.” Brattberg (2008) 

menar att coping sker för att individen vill minska den fysiska, psykiska eller emotionella 
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stress som individen upplever. För att göra detta använder sig individen av copingstrategier i 

form av diverse resurser. 

2.2.4 Resurser 

Begreppet resurs bör i denna studie ses i relation till coping. Lazarus och Folkman (1984) 

menar att copingresurser är de resurser som individen har att tillgå för att kunna hantera de 

krav på anpassning som ställs. Copingresurser delas sedan in i två kategorier av Lazarus och 

Folkman (1984): inre och yttre copingresurser. Inre copingresurser definieras som personliga 

egenskaper hos en individ i form av fysiska (hälsa och energi), psykiska (positiva attityder) 

och färdighetsresurser (social förmåga och problemlösning). Yttre copingresurser definieras 

som de resurser som finns tillgängliga i individens omgivning i form av socialt stöd och 

materiella resurser, till exempel pengar (Lazarus & Folkman, 1984). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 RIG-elevers upplevelse av dubbla karriärer 

På uppdrag av Riksidrottsförbundet genomförde Stambulova m.fl (2013) en studie vars syfte 

var att undersöka riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av dubbla karriärer under sitt första 

läsår. Studien ville undersöka hur RIG-elever upplever övergången mellan grundskolan och 

gymnasiet, hur de hanterar och anpassar sig till de nya villkoren samt hur kombinationen av 

dubbla karriärer påverkar elevernas idrotts- och elevidentitet. Studiens resultat pekar på att 

eleverna upplevde stora förändringar under sitt första läsår och att de var tvungna att förbättra 

sina prestationer på idrotten, men framförallt i skolan för att kunna finna en balans i sitt 

hanterande av dubbla karriärer. Till en början fann eleverna ett stort stöd från sin omgivning i 

form av föräldrar, idrott och skola, men att stödet minskade successivt, vilket resulterade i att 

elevernas upplevda stressnivå ökade under läsåret (Stambulova m.fl., 2013). Detta medförde i 

sin tur ett ökat behov av hjälp och stöd av omgivningen för att kunna hantera stressen. 

Användningen av copingstrategier inom idrotten, skolan och fritiden var medelhög och 

förändringen var minimal under årets gång. Slutligen visar studien att elevernas motivation 

till att hantera dubbla karriärer minskade successivt under året. 

 

Eleverna i studien upplevde att kravbilden successivt ökade under årets gång och att de var 

tvungna att förbättra sig i slutet av läsåret, gällande skolan, idrotten, men också privatlivet. 

RIG-eleverna ansåg att de var i behov av att förbättra sin kommunikation med tränare, lärare, 
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vänner och lagkamrater i slutet av läsåret i jämförelse med i början av läsåret (Stambulova 

m.fl., 2013). Vidare menar Stambulova m.fl. (2013) att eleverna behövde förbättra sin 

studiefärdighet, självdisciplin och tidsplanering ju närmare man kom läsårets slut, eftersom 

det var då slutbetyget skulle fastställas. En djupare analys och en sammanfattning av studiens 

resultat visar att RIG-eleverna upplevde att kravbilden ökade på gymnasiet i jämförelse med 

grundskolan i form av skolmängd, fokus på studieresultat, att prestera på idrotten och att ta ett 

eget ansvar för privatlivet (Stambulova m.fl., 2013). 

2.3.2 Longitudinell studie på RIG-elever 

På uppdrag av Riksidrottsförbundet (2006) genomfördes en longitudinell studie på RIG-

elever. Studien var uppdelad i två delar och spridd under åren 2002–2004. Den första delen av 

studien genomfördes när RIG-eleverna var förstaårselever och den andra delen genomfördes 

när samma elever var sistaårselever. Studien visar att eleverna upplevde att schemaläggningen 

var tuffare och mindre lämpade under årskurs ett i jämförelse med årskurs tre 

(Riksidrottsförbundet, 2006). Vidare upplevde eleverna en allmänt ojämn arbetsbelastning 

under tiden de läste på gymnasiet och att detta påverkade studieresultaten negativt. Den större 

delen av elevernas vardag kantades av idrott, vilket påverkade resultaten och motivationen till 

skolan i negativ riktning. Eleverna menar att en jämnare arbetsbelastning möjligtvis hade 

kunnat förändra denna negativa trend som återkom i perioder. När det blev det omvända, det 

vill säga att skolan tog mycket tid och att fokus riktades bort från idrotten, blev 

idrottsprestationen lidande. Detta medförde jobbiga beslutstaganden och allmänt tuffa 

perioder för eleverna (riksidrottsförbundet, 2006). Anmärkningsvärt är att hela 50 procent av 

eleverna i studien upplevde brist på tid för att kunna kompensera missat skolarbete på grund 

av frånvaro vid träning och tävlingar. Lika många av RIG-eleverna upplevde att de inte fick 

det extra stödet av skolan som de hade behövt för att kunna bedriva sina studier. Således 

ansåg eleverna att skolan inte hade en tillräckligt anpassad skolgång för de elever som bedrev 

elitidrott (riksidrottsförbundet, 2006). 

2.3.3 Utländsk forskning och dubbla karriärer 

Det krävs en hel del för att en individ ska kunna klara av sina studier, ha ett välfungerande 

personligt liv och samtidigt ha en pågående idrottskarriär. Utmaningen att finna en balans 

mellan dessa tre beståndsdelar är komplex och kräver enorma resurser (Bruner m.fl., 2008). 

Upplevelserna och resurserna kring hanteringen av kombinationen av elitidrott och studier 

varierar från person till person. Den gemensamma nämnaren för alla idrottselever är att de 
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ständigt måste skapa en balans i sina idrottsliga, studiemässiga och sociala roller. Det är den 

idrottsliga rollen som skiljer idrottare med dubbla karriärer från de elever som inte har det. 

Karriärövergångsmodellen är ett bevis på att idrottare använder interna resurser i form av 

talang, motivation och färdigheter och externt stöd i form av föräldrar, vänner och tränare, vid 

hantering av övergångar (Stambulova, 2009). I den australiensiska studien gjord av Kavanagh 

(2010), undersöktes transaktionen mellan att träna och slutligen avsluta tenniskarriären. 

Studien visar att alla individer hanterar övergångar på olika sätt, vilket medför olika scenarier 

varigenom individen använder sina främsta sidor och externa resurser som finns tillgängliga, 

samt finner en form av kompensation för de svagare sidorna eller uteblivet stöd.  

 

Studier genomförda i Belgien (Wylleman, Reints & Wanter, 2007; Wylleman, Reints, Kahan, 

2007) hade i avsikt att följa övergångsförändringarna och kraven som duktiga tennisspelare 

och simmare, 8–12 år gamla, upplevde under början av deras vistelse på en elitidrottsskola. 

Eleverna tillhörande de undersökta idrotterna visade sig ha flerdimensionella krav i skolan 

och idrotten, genom till exempel anpassning till det nya skolsystemet och att antalet 

träningspass/träningstimmar ökade i jämförelse med tidigare. De utvecklades även i 

psykosociala och psykologiska termer, genom att de omgavs av en ny miljö i form av nya 

lagkamrater och tränare, att bo på internat och ett allmänt ökat ansvarstagande. 

2.3.4 Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv 

Fallby skriver i sin bok Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv (2015) om hur ett 

idrottspsykologiskt förhållningssätt hos föräldrar, spelare, ledare, skola, förbund och klubbar 

tillsammans kan skapa optimala förutsättningar för talanger att utvecklas inom sin idrott. 

Fallby tar bland annat upp den individuella spelarens resurser och strategier för att hantera 

den stress som följer med den elitsatsning som talangen gör på sin idrott. Han menar att det 

finns ett samband mellan välutvecklade psykologiska färdigheter (resurser) och spelarens 

känsla av sammanhang, vilket ligger till grund för hur väl spelaren kan hantera de stressorer 

som hen utsätts för. Fallby (2015) definierar fyra kategorier inom psykologiska färdigheter 

som framgångsrika idrottare har visat sig ha gemensamt: emotionella färdigheter, 

personlighet, psykologiska/mentala färdigheter, samt kognitiva färdigheter.  

 

Fallby bygger även sin bok på resonemanget om karriärövergångar, där övergången från 

juniorspelare till senior eller från elitidrott till civil karriär är två exempel på detta. Där menar 

Fallby att spelare kontinuerligt behöver få möjlighet att utveckla färdigheter för att vara 
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förberedda på livet efter det att fotbollskarriären är över. Forskning visar också att spelare 

som har ett djupare engagemang i sin karriär som elitidrottare skapar en svårare övergång till 

det civila arbetslivet, vilket en engelsk undersökning påvisar där 32 procent av elitidrottarna 

ser sig jobba inom idrotten även efter att den aktiva spelarkarriären är över (Fallby, 2015). 

Detta menar Fallby kan vara ett tecken på att de aktiva elitidrottarna inte anser sig ha de 

kunskaper eller färdigheter som gör att de vågar se sig själva utanför idrotten i det civila 

arbetslivet. Problematiken kan förebyggas genom att elitidrottarna får en gedigen 

utbildningsgrund att stå på för att vara redo för ett liv utanför idrotten, samt att elitidrottarna 

informeras om de risker som finns inom idrotten, till exempel att en spelarkarriär kan avslutas 

i förtid på grund av skada (Fallby, 2015).  

2.3.5 Danska ungdomars upplevelser och erfarenheter av att kombinera 
studier och elitsatsning på fotboll 

För att bredda forskningsfältet ges här ett exempel på liknande forskning i andra kulturellt 

närbesläktade länder. I Danmark genomfördes en studie 2009 av Mette Krogh Christensen 

och Jan Kahr Sørensen, med syftet att undersöka 25 stycken 15- till 19-åriga elitsatsande 

danska pojkars upplevelser och beskrivningar av hur de lyckas balansera kombinationen av 

studier och en elitsatsning på fotboll. Utgångspunkten i studien var att man såg en konflikt 

mellan två centrala kulturella krafter i form av studierna och elitsatsningen på fotboll, som 

eleven ständigt tvingades att balansera och ta hänsyn till i form av prioriteringar (Christensen 

& Sørensen, 2009). Resultatet, som samlades in med hjälp av intervjuer, visade att de elever 

som hade möjligheten, genom vissa skolors samarbete med den statligt finansierade 

organisationen för talangutveckling Team Denmark, att studera gymnasieskolan över fyra år 

istället för tre kände mindre stress över att kombinera studier och idrott. Detta då de helt 

enkelt studerade färre ämnen per läsår, vilket gav mer tid till både läxläsning och fotboll 

(Christensen & Sørensen, 2009). Resultatet visade också att de elever som gick i skolan och 

spelade i en klubb nära elevens hemmiljö, och därmed kunde bibehålla regelbundet socialt 

stöd av familj och vänner, upplevde en bättre balans och mindre stress än elever som 

tvingades att flytta eller resa långt för att träna och gå i skola. Resultatet visade att det bara 

var en minoritet av undersökningens intervjuade pojkar som tillhörde den förstnämnda 

privilegierade gruppen. Den större gruppen som inte hade dessa yttre förutsättningar riskerade 

enligt undersökningen att i större utsträckning uppnå sämre studieresultat och uppvisa en 

generellt högre stressnivå som konsekvens av att slitas mellan studier och fotboll, vilket kan 
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få förödande konsekvenser som avslutade studier i förtid och utbrändhet (Christensen & 

Sørensen, 2009). 

2.3.6 Stressorer, coping och stödmekanismer för studenter som 
kombinerar elitidrott och eftergymnasial utbildning 

I en studie från 2015 undersöker Suzanne Cosh och Phillip J. Tully, med hjälp av intervjuer, 

hur 20 universitetsstudenter i Australien lyckas kombinera studier och utövande av elitidrott. 

Syftet med studien var att undersöka vilka yttre stressfaktorer som påverkade studenternas 

kombinerade satsning, men också vilka copingstrategier och stöd som studenterna hade för att 

hantera dessa stressfaktorer. Studiens resultat visar att de yttre stressfaktorer som påverkade 

studenterna mest var schemaläggning, trötthet, tränare och finansiell situation (Cosh & Tully, 

2015). Resultatet visar även att de faktorer som främst bidrog till att studenterna lyckades 

kombinera studier och en satsning på idrott var föräldrar, tränare och valmöjligheter inom 

utbildningen (Cosh & Tully, 2015). Undersökningens slutsats var dock att bristen på 

copingstrategier hos studenterna var genomgående och att studenter som kombinerar studier 

och elitidrott behöver få stöd i att utveckla kunskaper inom coping, tidsplanering, 

studieteknik, och förmåga att ta hand om sitt eget välbefinnande (Cosh & Tully, 2015). 

2.4 Teoretiskt ramverk 

2.4.1 KASAM – Känsla av sammanhang 

Uttrycket känsla av sammanhang, även känt som KASAM myntades av Aaron Antonovsky, 

en amerikansk-israelisk professor inom medicinsk sociologi. Antonovskys begrepp KASAM 

skulle kunna beskrivas som en teori som förstår och förklarar kopplingen mellan människan 

och sammanhanget. Hur hänger dessa två ihop, hur fungerar de som en helhet?  Teorier består 

av tolkningar och sammanfattningar av de slutsatser som forskare kommit fram till. När teorin 

väl är konstruerad kommer den att sättas på prov genom att den testas på olika sammanhang 

där människan är involverad. Detta sker genom att teorin försöker förkastas. För varje försök 

någon misslyckas med att förkasta teorin, ökar sannolikheten för att den är generell och blir 

således en allmängiltigt förklaring för det fenomen som teorin beskriver (Hanson, 2010). 

Aaron Antonovskys teori – känsla av sammanhang har testats av en bred skara forskare och 

den har alltid visat sig kunna stå emot försöken till förkastning. Därför är det högst troligt att 

människans känsla av sammanhang kan bidra till att bevara och stärka hälsan (Hanson, 

2010).  
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Antonovsky gick inte den traditionella vägen och studerade varför människor var sjuka eller 

mådde dåligt. Han utgick från att alla människor förr eller senare blev sjuka, eftersom det låg i 

människans natur. Detta var anledningen till att han istället valde att ta reda på vilka faktorer 

som kunde förklara rörelsen i riktningen mot en bättre hälsa. För att få svar på sin fråga valde 

han att rikta in sig på individer vars vardag präglades av extremt tuffa förhållanden, men som 

trots allt lyckats bibehålla en god hälsa och klara av livet på ett bra sätt (Hanson, 2010). Den 

gemensamma nämnare för individerna bestod av tre kategorier, eller områden som 

Antonovsky menade skulle var motståndsresurser som gjort att människorna klarat sig. De tre 

kategorierna var hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. KASAM kom med hjälp av 

dessa tre områden att delas in i tre olika delkomponenter (Hanson, 2010). Hanson (2010) 

menar att de tre begreppen beskriver en individs upplevelser på tre olika plan, det praktiska, 

instrumentella (hanterbarhet), det känslomässiga (meningsfullhet) och det intellektuella, 

kognitiva (begriplighet). Detta gör att KASAM sätter ord på hur en summerad upplevelse av 

tillvaron är. Antonovsky menar att det är viktigt för en människa att finna en balans i det 

vardagliga livet, mellan arbete och fritid, återhämtning och ansträngning. Genom att finna 

denna balans ökar känslan av sammanhang och förutsättningarna för ett lyckligt och 

välfungerande liv växer (Hanson, 2010). I relation till vår studie är det viktigt att NIU-

eleverna som spenderar stora delar av sin vardag i skolan och på idrottsplanen, finner en 

balans för att klara av de utmaningar som de ställs inför. Uteblir balansen ökar risken för att 

utveckla låg känsla av sammanhang, vilket kan leda till att prestationerna i de olika arenorna 

individen vistas i försämras. Detta kan i nästa led påverka individens hälsa genom olika 

sjukdomar, men även individens framtid genom till exempel försämrade studieresultat.  

2.4.2 Delkomponent – Hanterbarhet 

Aaron Antonovsky talar om hanterbarhet i termer av lycka och frihet. Han menar att frånvaro 

av hanterbarhet leder till att man känner sig som en olycksfågel eller som ett offer för 

omständigheterna (Hanson, 2010). Vidare menar Antonovsky att hanterbarhet är ett viktigt 

verktyg för att kunna se möjligheterna i att kunna bemästra olika situationer, således handlar 

det om att bli mer handlingsinriktad. Hanson (2010) konstaterar att människan ständigt 

kommer stå inför utmaningar i livet och påfrestningar som utmaningarna orsakar. 

Hanterbarheten blir således en viktig resurs i hur man handskas med det som står framför en. 

Hanterbarheten handlar även om vilket stöd omgivningen ger en och vilka möjligheter 

individen får av omgivningen, för att kunna påverka sin situation.  
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För att en individ ska känna att en situation är hanterbar måste den finna en rimlig balans 

mellan dels de krav och utmaningar som individen ställs inför och dels de resurser och 

möjligheter som den förfogar över. Om kraven är så pass komplexa att de blir onåbara är 

risken stor att hanterbarheten blir liten eller ingen alls (Hanson, 2010). I relation till vår studie 

skulle detta till exempel innebära att en NIU-elev har alldeles för mycket skolarbete att 

slutföra i förhållande till den lediga tid som eleven förfogar över, vilket skulle leda till en låg 

grad av hanterbarhet. Detta trots att eleven besitter en hög kompetens och känner sig 

studiemotiverad.  

 

Vad som utmärker begreppet god hanterbarhet är en högst individuell och relativ fråga. 

Hanson (2010) menar att tid och pengar är de två faktorer som begränsar en individs 

hanterbarhet på det personliga planet och att detta styrs av vad personen tycker är viktigt. Tid 

är en resurs som används till det man vill eller måste. Vissa människor använder tiden som en 

resurs som är oändlig, den tar aldrig slut: “Vi har inte någon brådska, vi tar det lugnt, det är en 

dag imorgon också” (Hanson, 2010). Andra individer är dock ständigt stressade, alltid på 

språng, alltid ont om tid. Här är det viktigt att finna ett verktyg för att kunna hantera tiden 

(Hanson, 2010). I vår studie är tid en viktig aspekt, eftersom NIU-elevernas dagarna är fyllda 

av studier, träningar och i vissa fall även arbete. Pengar är den andra faktorn som har stor 

betydelse för hanterbarheten och välbefinnandet. Att ha en god ekonomi leder till att vardagen 

förenklas. Varje NIU-elev har inte liknande ekonomiska förutsättningar. En del har föräldrar 

med god ekonomi, som står för alla kostnader i form av utrustning, turneringar, kläder, fika 

och annat, vilket leder till en god hanterbarhet. Andra individer kommer dock från en tuffare 

miljö där varje krona är viktig. Detta leder i sin tur till att dessa individer blir tvungna att 

kanske hitta ett arbete vid sidan av studierna och sin idrott. Således kan detta påverka 

personens prestationer på båda arenorna. 

2.4.3 Lazarus transaktionsmodell 

Den amerikanske psykologen Richard Lazarus transaktionsmodell berör samspelet mellan hur 

människans omgivning och miljö, så kallade stressorer, påverkar människans upplevda stress 

och dennes förmåga att hantera stress, så kallad coping (Lazarus & Folkman, 1984). Att 

modellen kallas för transaktionell har att göra med att stress, enligt denna teori, bör ses som 

ett resultat av transaktionen mellan människan och dess omgivande miljö (Walinga, 2014).  
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Lazarus och Folkman (1984) beskriver modellens (se figur 1) händelseförlopp som sådant att 

människans omgivande miljö stimulerar människan utifrån, där det sedan sker en kognitiv 

primär bedömning inom individen där den yttre stimulin (stressor) bedöms som antingen 

irrelevant, positiv eller stressande. Om den yttre stimulin varken har någon positiv eller 

negativ effekt på individens välmående bedöms den som irrelevant. Om den yttre stimulin 

bedöms som positiv av individen betyder det att interaktionen med den yttre stimulin ses som 

något som kommer att öka individens välbefinnande. Känslor som glädje, kärlek, fridfullhet, 

lycka och liknande kan ses som resultat av en positiv primär bedömning inom individen. 

 
 
Figur 1.  
 

Om den yttre stimulin däremot ger upphov till att den inom individen bedöms som en 

skada/förlust, potentiellt hot eller utmaning menar Lazarus och Folkman (1984) att den yttre 

stimulin bedöms som stresskapande. Vid skada/förlust är det en stressutlösande faktor som 

redan har skett till exempel att man har förlorat en viktig match eller att man ådragit sig en 

skada som påverkar ens förmåga att kunna träna och tävla. Om den yttre stimulin bedöms som 

ett hot skapar det istället en stress om att negativa händelser kommer att ske. Om den yttre 

stimulin däremot bedöms som en utmaning behöver det, beroende på vilka kognitiva resurser 

individen har för att kunna hantera stressen, inte vara något negativt. En utmaning kan både 

ge positiva känslor som upprymdhet, spänning och kampvilja, men också negativa känslor 
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som rädsla, ångest och ilska, och därför uppfattas som ett hot. Lazarus och Folkman (1984) 

menar att gränsen mellan individens upplevelse av en stressor som antingen ett hot eller 

utmaning ibland kan vara väldigt diffus, och ofta inte något som är konstant utan som något 

som kan ändras beroende på individens kognitiva copingresurser.  

 

Om interaktionen med den yttre stimulin uppfattas som stressande av individen under den 

primära bedömningen menar Lazarus och Folkman (1984) att signalen går vidare och når en 

andra bedömning hos individen. Den andra bedömningen berör individens utvärdering om 

denne har tillräckliga resurser att kunna hantera en stressor, där individen bedömer sig ha 

antingen tillräckligt med, eller inte, resurser för att klara av att hantera den upplevda stressorn 

(Lazarus & Folkman, 1984). Om individen bedömer sig själv ha tillräckligt med resurser för 

att kunna hantera stressorn kan man säga att stressen upplevs som hanterbar, medan en 

individ som bedömer sig ha otillräckliga resurser för att kunna hantera stressorn kan sägas 

uppleva negativ stress (Lazarus & Folkman, 1984). Relaterat till denna uppsats kan ett 

exempel vara två elever som studerar på en NIU-utbildning som ådrar sig varsin likvärdig 

skada på en träning och hanterar motgången olika. Den ena eleven hanterar skadan genom att 

se rehabiliteringsprocessen som en temporär utmaning att övervinna, medan den andra 

spelaren känner hopplöshet och ångest över om denne någonsin kommer att bli helt fysiskt 

återställd efter sin skada, vilket i längden även kan påverka den elevens sömn och 

studieresultat negativt.  

 

När individen bedömer sig ha tillräckligt med inre och/eller yttre resurser för att kunna 

hantera en stressor kan man säga att den har tillräckliga copingresurser, vilket kan delas upp i 

olika strategier. Folkman och Lazarus (1980) väljer att dela upp copingstrategierna i två olika 

kategorier; problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping är när 

individen utför aktiva handlingar för att kunna hantera och förändra den aktiva stressorn i 

konstruktiv riktning, vilket man även skulle kunna kalla för problemlösning. Emotionsbaserad 

coping däremot syftar till när individen behöver hantera känslomässig respons till följd av 

stressorer som redan har skett och inte går att förändra, till exempel en nära anhörigs död. 

Ofta är båda typerna av coping aktiva vid en händelse men där den ena av dem är dominant 

(Folkman & Lazarus, 1980). Den komplexa naturen av vad som ryms inom den 

emotionsfokuserade coping-kategorin har gett upphov till en ny kategori inom senare 

forskning som i denna studie inkorporeras i Lazarus transaktionsmodell. Denna kategori 

kallas dysfunktionell coping (Scheier, Weintraub & Carver, 1986) och innefattar diverse 
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copingstrategier som har gemensamt att de är av undvikande karaktär vad gäller hantering av 

stressorer. Inom dessa ingår undvikande handlingar som förnekelse, missbruk, 

skuldbeläggning, uppgivenhet, självdistraktion och liknande (Scheier, Weintraub & Carver, 

1986). Man bör alltså se problemfokuserad och emotionsfokuserad coping som två 

funktionella strategier, medan dysfunktionell coping blir en egen icke-fungerande strategi. 

3 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur elever som studerar på NIU-

gymnasium upplever och hanterar kombinationen av teoretiska studier och utövande av 

elitidrott på heltid. Genom undersökningens syfte är målet att studien ska kunna svara på 

följande två frågor: 

- Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott? 

- Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera 

kombinationen av skola och elitidrott? 

4 Metod 

4.1 Ansats 

För att kunna svara på undersökningens syfte och frågeställning har en kvalitativ ansats valts 

som utgångspunkt i denna studie. En kvalitativ metodansats har som mål att, genom tolkning, 

öka förståelsen för hur människor föreställer sig världen (Hassmén & Hassmén, 2008). Det är 

precis vad denna undersökning syftar till att göra, att ge en djupare förståelse kring hur 

elitsatsande gymnasieelever upplever och hanterar kombinationen av studier och idrott. I 

kombination med det teoretiska ramverket i form av KASAM-teorin och Lazarus 

transaktionsmodell, genom vilka den insamlade datan i denna undersökning analyseras och 

tolkas, kan ny förståelse utvinnas. Då syftet med denna studie är att undersöka skolelevers 

egna upplevelser av att kombinera studier och elitidrott får den kvalitativa ansatsen sägas ha 

en fenomenologisk inriktning. Fenomenet i denna undersökning är kombinationen av att 

utöva elitidrott och studier på heltid samtidigt, där elevernas uppfattningar, tolkningar och 

erfarenheter är de värden som skapar mening, förståelse och i slutändan ny kunskap (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 
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4.2 Metod för insamling av empiriskt material 

Som metod för insamling av data valdes semistrukturerad forskningsintervju. Den 

semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 1) som används i denna undersökning är 

tematiserad i två delar utifrån undersökningens syfte och frågeställning, samt de 

metodologiska utgångspunkterna: upplevelse och hantering. Likt Hassmén och Hassmén 

(2008) skriver om vad som karakteriserar den semistrukturerade intervjun, finns det 

förbestämda huvudfrågor i denna undersöknings intervjuguide som ställs i en bestämd följd 

till alla respondenter, där det finns både fasta och öppna svarsalternativ. Det finns dock även 

en flexibilitet där vi som intervjuare har kunnat ställa följdfrågor anpassade utifrån de svar 

som respondenterna gav under intervjun, vilket Patel och Davidson (1994) menar är en styrka 

med semistrukturerade intervjuer. Den insamlade datan har sedan transkriberats, det vill säga 

översatts från muntlig till skriftlig data (Kvale & Brinkmann, 2014), och bildar 

undersökningens empiriska datamaterial (Hassmén & Hassmén, 2008). Transkriberingen av 

intervjuerna har gjorts av oss som utförde intervjuerna och har nedtecknats ordagrant 

inklusive diverse ofullständiga meningar och ord som kan hjälpa till att beskriva 

sinnesstämningen för läsare, men som också har skapat bättre förutsättningar när det kommer 

till bearbetning och analys av materialet.  

4.3 Urval 

I denna undersökning används ett strategiskt urval. Huvudsyftet med ett strategiskt urval är att 

med hjälp av det tillgängliga materialet uppmärksamma den problemställning som vi vill ta 

upp. Genom detta får intern validitet en central roll, vilket syftar till att finna det optimala 

materialet, för att tolkningar och fynd ska lära oss något nytt och således ge ett svar på något 

som vi undrat över (Malterud, 2009). Studien använder sig av sex enskilda intervjuer med sex 

stycken individer, tre killar och tre tjejer. Att urvalet består av lika många killar som tjejer var 

inte ett krav i det strategiska urvalet av respondenter, men uppmuntrades för att kunna ge 

ökad förståelse för hur elever av båda könen upplever och hanterar kombinationen av studier 

och elitidrott. Eleverna som deltar i undersökningen kommer från två gymnasieskolor i olika 

kranskommuner i Stockholmsområdet, där tre elever från vardera skola deltar i studien, och är 

studerande i årskurs 3. I detta urval har vi använt oss av tre variabler i form av att 

respondenterna ska vara studerande i gymnasieskolans årskurs 3, tillhöra en nationell 

idrottsutbildning samt vara elitsatsande fotbollsspelare. Dessa tre variabler har valts för att 

kunna svara på studiens frågeställning. Utöver strategiskt urval har vi använt 
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bekvämlighetsurval i frågan om hur vi har kommit i kontakt med respondenterna (Hassmén & 

Hassmén, 2008). I detta fall i form av att vi har använt oss av kurskamrater som är ledare på 

NIU-gymnasier med inriktning mot fotboll, runt om i Stockholm. Utifrån detta har ledarna på 

respektive gymnasium handplockat ett antal elever åt oss, som de ansåg uppfyllde studiens 

kriterier (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.4 Genomförande 

En vecka innan studiens genomförande skickades ett missivbrev ut till respektive deltagare. 

Brevet innehöll allmän information om studien, dess syfte och avslutades med de etiska 

kraven. Huvudsyftet med att skicka ut ett missivbrev innan intervjun är att göra 

deltagarna  införstådda med studiens syfte och således skapa förutsättningar för att få så 

välutvecklade svar som möjligt. Genomförandet av samtliga intervjuer skedde under skoltid, i 

ett enskilt rum med nära anslutning till fotbollsanläggningen. Huvudanledningen till varför 

intervjuerna genomfördes på den utvalda platsen har främst att göra med att eleverna skulle 

känna sig bekväma med den rådande miljön, vilket Kvale och Brinkman (2014) anser är en 

viktigt aspekt för att man ska få ut så mycket som möjligt av en intervju. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 20–30 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

och applikationen “inspelning HD”. 

4.5 Databearbetning 

Det insamlade datamaterialet har transkriberats ordagrant för att sedan analyseras med hjälp 

av en beskrivande fenomenologisk metod. Målet med den fenomenologiska metoden är att 

kunna beskriva de deltagande elevernas individuella och personliga upplevelser, och inte att 

ge några generaliserande svar. Samband mellan elevers upplevelser kommer istället att 

kategoriseras, där också olikheter mellan eleverna beskrivs (Hassmén & Hassmén, 2008). I 

enlighet med den beskrivande fenomenologin har först en genomläsning av hela det empiriska 

materialet skett för att få en helhetskänsla, för att i nästa steg analysera varje transkriberad 

intervju enskilt för att lyckas ta ut särskilt meningsfulla svar i förhållande till studiens syfte 

och frågeställning (Hassmén & Hassmén, 2008). Nästa steg i beskrivande fenomenologisk 

metod är att addera dessa meningsfulla påståenden från respondenterna i skapandet av teman. 

Det har lett till skapandet av två teman, som också utgör resultatdelens två svar, utifrån vilka 

det sedan har skapats underkategorier. Kategorierna har framförallt valts utifrån vad det 

insamlade datamaterialet kan svara på, men även i hänsyn till det teoretiska ramverkets 

KASAM-teori om hanterbarhet och Lazarus Transaktionsmodell om resurser för hantering av 
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stressfaktorer (Hassmén & Hassmén, 2008). Dessa kategorier kan alla härledas till de två 

övergripande temana: elevernas upplevelser av att kombinera studier och elitidrott, samt 

elevernas resurser för att hantera kombinationen av studier och elitidrott. 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vid kvalitativa intervjustudier är det trovärdigheten som kan påverkas mest. Med tanke på 

intervjuers komplexitet kan deltagarnas svar ändras om man skulle genomföra samma intervju 

tätt inpå den första, vilket påverkar tillförlitligheten negativt (Smith & Osborn, 2003). Som 

författare till denna studie har vi dock stor möjlighet att påverka trovärdigheten genom att låta 

mätinstrumenten mäta det som studien avser att undersöka. Därav är det viktigt att denna 

studiens frågeguide håller en hög kvalitet. För att försäkra oss om att frågorna är relevanta och 

kan ge välutvecklade svar valde vi att genomföra en pilotintervju med en individ som har gått 

på ett NIU-gymnasium och samtidigt elitsatsat på sin idrott. Efter den genomförda 

pilotintervjun korrigerades ett antal frågor, eftersom vi ansåg att vi inte fick ut det material vi 

hade önskat. Pilotintervjun försäkrade oss om att frågeguiden hade en hög kvalitet och 

uppfyllde studiens syfte, att frågorna kom i en logisk ordning och att vi som undersökande 

högskolestudenter fick möjligheten att öva inför de kommande intervjuerna. Smith och 

Osborn (2003) anser att pilotintervjuer höjer både undersökningens kvalitet och trovärdighet. 

Transkriberingen är ordagrann med stora inslag av talspråk, detta görs för att minimera risken 

att intervjupersonernas utsagor återges på ett felaktig sätt. Detta är en viktig aspekt för att öka 

tillförlitligheten och trovärdigheten (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

För att utvecklingen i ett samhälle ska gå framåt är det viktigt och nödvändigt att det ges 

utrymme för ny forskning. För att forskningen ska anses tillförlitlig och användbar är det av 

stor vikt att den bedrivs på ett korrekt- och kvalitativt sätt. Forskningsetiska principer är till 

för att skapa normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Vidare är principerna avsedda att skapa vägledning 

för den enskilda forskaren. Individskyddskravet kan konkretiseras genom fyra allmänna 

huvudkrav – samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att följa de fyra allmänna huvudkraven, började vi med att kontakta tränare på respektive 

NIU-gymnasium. Genom ett godkännande från tränarna om att vi fick bedriva studien på 
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deras skola och ett godkännande från undersökningsdeltagarna, uppfylldes samtyckeskravet. 

Samtliga respondenter var över 15 år och behövde således inget samtycke från 

vårdnadshavare. Vidare fick undersökningsdeltagarna information om att de självständigt fick 

bestämma, hur länge och på vilka villkor deras deltagande skulle ske. De hade möjligheten att 

närsomhelst avbryta sin medverkan i studien, utan att det skulle få några negativa följder för 

dem (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om studiens huvudsyfte, vilka 

villkor som krävdes för att deras deltagande skulle vara givande och att deras deltagande var 

frivilligt. Respondenterna informerades om konfidentialitetskravet genom att deras 

personuppgifter skulle förvaras på ett sådant sätt att det inte var möjligt för någon 

utomstående att ta del av materialet.  

 

Utöver det utlovades respondenterna största möjliga anonymitet och att de inte skulle kunna 

identifieras av utomstående, eftersom vissa uppgifter skulle kunna uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär dessutom att respondenternas nuvarande fotbollslag eller NIU-

gymnasium inte kommer att skrivas ut, eftersom delar av den insamlade datan skulle kunna 

vara tillräckligt detaljerad för att vissa läsare skulle kunna identifiera uppgiftslämnarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om att det bara är vi, studiens 

författare, som har tillgång till materialet och att det bara kommer användas för 

forskningsändamål, vilket nyttjandekravet syftar till.  

5 Resultat 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån forskningsarbetets frågeställning och 

syfte. Resultatet omfattas av ett empiriskt datamaterial i form av sex enskilda intervjuer. 

Presentationen av resultatet är strukturerad på det viset att den är uppdelad i två delar, en del 

som berör elevers upplevelser av studier och idrott, samt en andra del som redovisar vilka inre 

och yttre resurser som eleverna upplever att de har, respektive inte har. Den första delen som 

berör elevers upplevelse av att kombinera studier och idrott är tematiserad i tre olika 

kategorier som visat sig framträdande efter bearbetning av resultatet: balans, idrottens 

påverkan på studier, samt stressfaktorer. Den andra delen är tematiserad i två kategorier, där 

den ena delen berör vilka inre och yttre resurser som eleverna upplever att de har, medan den 

andra delen redovisar vilka inre och yttre resurser som eleverna upplever att de saknar. I 

redovisningen av resultatet benämns respondenterna i form av förkortningar. De maskulina 
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respondenterna benämns med K1, K2 och K3, medan de feminina respondenterna benämns 

med T1, T2 och T3. 

5.1 Elevers upplevelse av studier och elitidrott 

5.1.1 Balans 

Att finna en god balans mellan studier och elitidrott är en viktig aspekt för att kunna prestera 

på båda arenorna. Samtliga respondenter upplever att de idag har en god balans, men påpekar 

också att detta har förändrats under deras tid på gymnasiet. Fem av sex elever upplever att 

balansen var svår att finna under deras första läsår på gymnasiet och att det successivt har 

jämnat ut sig under läsåren. Gymnasieskolans kravbild, ökande mängden träningspass, ett mer 

pressat skolschema samt tidsbrist är de vanligaste svaren hos respondenterna, gällande den 

ojämna balansen. För T2 var det tufft att veta vad som skulle prioriteras i årskurs 1.  

 
(---) Jag tycker att det var tuffare i ettan, just för att komma in i det. Först så tillkom det 

3 pass, vilket är rätt stort när man är typ 15 år. Och sen det här med hur jag ska få ihop 

allting. Vad ska jag prioritera, ehm ja det blev så mycket mer av allt. Men sen så nu vet 

man ju precis hur allt funkar. Så det har blivit mycket bättre och lättare (T2). 
 

K3 är av liknande åsikt och menar att hela årskurs 1 var en form av anpassningsperiod inför det 

som väntade: 

 
Ja, för då var det ganska stort kliv alla kravställningar och svårighetsgraden ökade. Så, 

absolut nu har man ju blivit varm i kläderna och tycker inte alls det är lika tufft. Så, ja 

ettan var tufft (K3). 
 

För T3 var situationen under det första läsåret extra prekär, eftersom hon var ensam tjej på 

NIU-utbildningen och var utöver det tvungen att spela med killar som var två år äldre än 

henne själv. De fysiska kontrasterna var enorma, vilket gjorde att hon under hela det första 

läsåret inte hade någon motivation att gå till NIU-träningarna, men trots det var hon alltid 

närvarande. Samtidigt konstaterar T3 att den tuffa perioden under det första året, både på 

NIU-träningarna och den ökade kravbilden på gymnasiet, har haft en positiv effekt:  

 
(...) eftersom det har gett mig så mycket. Både mentalt och fysiskt. Jag har ju utvecklats 

tack vare de tuffa utmaningar jag ställdes inför i ettan. Sen så har jag utvecklats som 
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fotbollsspelare också. Om jag jämför mig själv med hur jag var i ettan med hur jag är 

idag, så är det ändå en väldigt positiv utveckling (T3). 
 

Trots att samtliga respondenter anser att skolan är viktig, prioriterar fem av sex respondenter 

fotbollen framför skolan. Den enda som inte prioriterar fotbollen framför skolan är K1 som 

under sin gymnasietid successivt har börjat prioritera skolan allt mer. För T2 har fotbollen 

alltid gått före studierna, men det har inte hindrat henne från att få de högsta betygen i skolan: 

 
Under säsong, prioriterar jag fotbollen fullt ut. Det är tyvärr sån jag är. Jag ser till så att 

jag löser skolan, men det viktigaste är verkligen fotbollen och det är det jag anser är 

riktigt kul (T2). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[---]. Ser man till min cirkel [hur ett år ser ut], så ser man att det blir svårt att få in både 

skola och idrott. Men jag tycker att jag löser det bra. Jag spelar i damettan, spelar i 

landslag och har nästan A i alla ämnen, så det går ju bra (T2). 
 

T3 har en liknande inställning till skolan som T2, hon säger att: Jag prioriterar fotbollen mer 

än vad jag prioriterar studierna. Men jag skulle inte säga att jag skiter i studierna. Jag vill ju 

inte ha betyget E, jag siktar på typ betyget C [---].  

 

Ett upprepande mönster i svaren hos respondenterna tyder på att skolschemat under det första 

läsåret upplevdes vara fyllt med alldeles för många lektioner som medförde längre 

skoldagarna. K3 började varje skoldag klockan 08:00 och slutade sällan innan klockan 16:00 

under hela det första skolåret. Träningarna med klubblaget började mestadels klockan 17:00 

och han var hemma runt klockan 19:00. Tiden ämnad för studier blev således minimal. För 

samtliga respondenter har skolschemat under det sista läsåret blivit luftigare, vilket har 

medfört längre sovmorgnar och kortare skoldagar. Detta i sin tur har lett till att eleverna har 

kunnat lägga mer tid på hemstudier. T2 säger följande:  [---] Nu är det mer att jag slutar 

12:30, så chillar jag lite, pluggar lite eller äter någonting. [---]. Hon tillägger även att detta är 

den största skillnaden mellan årskurs 1 och 3. Det nuvarande upplägget är mer hållbart för 

henne, eftersom hon kan maximera sina prestationer i skolan och på fotbollen. 

5.1.2 Idrottens påverkan på studier 

På frågan om respondenterna upplever att satsningen på idrotten påverkat deras studier och 

hur det i så fall har påverkat, råder det skilda meningar. Majoriteten av respondenterna anser 
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att skolan har påverkats negativt av deras satsning på fotbollen, även om flera av dessa anser 

att de klarar av att hantera situationen. För två av respondenterna, T1 och T2, blev ämnet 

spanska lidande när de var tvungna att hoppa av spanska 4, eftersom deras träning började 

innan skolan var slut: 

 
[...] jag fick hoppa av spanska 4 efter tre lektioner för jag märkte att jag kommer inte få 

ihop det. Då kan jag inte få ett bra betyg i den kursen och då var det inte värt att 

fortsätta den (T1). 
 

För T1 var det inte bara spanskan som orsakade problem, även matematiken under årskurs två 

påverkades när hon flyttades upp till seniorlaget. Träningarna med klubblaget krockade med 

schemat i skolan, vilket gjorde att hon missade stora delar av matematiklektionerna:  

 
[---]. Då blev matten mycket svårare, men samtidigt så kom jag upp till [klubblagets 

namn] damlag. Då var träningarna mycket tidigare och man behövde åka tidigare, vilket 

påverkade mina mattelektioner väldigt mycket [...], jag missade nästan en hel lektion 

matte i veckan, vilket man märkte på proven också för jag hann inte riktigt gå igenom 

allting. Jag hamnade efter och det fanns inte riktigt den möjligheten att plugga ikapp 

heller eftersom att man hade så mycket fotboll på helgerna [...] (T1). 
 

Vidare har T1 den senaste tiden haft mycket i skolan samtidigt som fotbollssäsongen gått mot 

sitt slut. Den stressiga perioden har lett till att hon skjutit upp saker och att skrivuppgifter 

kommit in några dagar efter deadline. T1 säger följande: Att istället för att verkligen lägga 

någon timme på att skriva en uppsats, så väljer jag kanske att träna [...]. T3 har precis som 

T1 lätt för att skjuta upp studierna. Anledningen till det, anser hon vara tidsbrist och hennes 

oförmåga att planera på ett fungerande sätt. Detta gör att hon dagen innan ett viktigt prov kan 

offra en hel natt utan sömn, även fast T3 anser att det inte är ett fysiskt och psykiskt optimalt 

sätt att arbeta på, konstaterar hon att det varit ett framgångsrikt koncept: Ja, alltså det har ju 

funkat varje gång hittills. Så min hjärna går på högvarv, jag liksom skärper mig när det väl 

gäller. 

 

K3 som läser naturprogrammet anser att han inte hinner läsa alla förväntade sidor inför en 

lektion, på grund av att tiden inte räcker till. Att läsa 100 sidor noggrant på kort tid, att 

dagligen spendera flera timmar på fotbollen och samtidig ha hemuppgifter från flera andra 

ämnen gör att K3 inte hinner lösa uppgifterna fullt ut. För att göra det bästa av situationen 
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brukar han läsa rubrikerna och skumläsa igenom materialet. Vidare konstaterar K3 att han 

även dragit nytta av sin tävlingsinstinkt från idrotten och applicerat den på sina studier, vilket 

haft en positiv effekt på studieresultaten. K3 är den enda eleven som nämner att fotbollen har 

haft en positiv inverkan på studierna. 

5.1.3 Stressfaktorer 

På frågan om hur eleverna upplever stress till följd av att de kombinerar studier och elitidrott, 

är det en splittrad bild som framträder. Majoriteten av eleverna upplever någon typ av 

stressfaktorer till följd av kombinationen av studier och elitidrott, samtidigt som de dock 

känner att de kan hantera den upplevda stressen. En stressfaktor som framträder starkt är 

tidsaspekten, eller snarare bristen på tid som konsekvens av att kombinera studier och 

elitidrott. En stressfaktor som nämns är tiden mellan skola och träning. K1, T2, K2 och K3 

nämner att de har eller har haft svårt att hinna i tid till träningen till följd av hur skolschemat 

är planerat i kombination med att träningarna med klubblaget börjar relativt tidigt på kvällen. 

K3 beskriver det som: 

 
[---] En dag slutade vi innan 16. Andra dagar var det 16:15, 16:30 vilket var tufft 

liksom. Sen så hade man träningar med klubblaget runt 17. Då var det bokstavligen att 

springa till träningen, sjukt stressande. (K3) 
 

Fyra av sex elever beskriver sig ha höga akademiska mål utöver satsningen på fotboll, där de 

känner en viss tidsbrist över att hinna med att vara högpresterande inom båda två. På frågan 

om hon upplever stress av att kombinera studier och elitidrott svarar T1 att det alltid finns en 

“underliggande stress” som en konsekvens av att hon har: ambitioner med (...) studier samt 

fotbollen, och då ligger det ju en stress där, för jag vill ju kunna prestera bra inom båda. 

Även K2 upplever att tiden ibland inte räcker till för båda, men anser samtidigt att det inte är 

något problem och att han alltid: på nåt sätt så ger jag mig tid, så det funkar iallafall. Även 

fast majoriteten av eleverna upplever olika stressfaktorer som har sin grund i att de 

kombinerar studier och idrott, svarar de annorlunda när just den frågan ställs. På frågan om de 

känner någon stress av att kombinera studier och elitidrott svarar K2, K1, K3 och T2 att de 

inte känner någon stress specifikt ifrån kombinationen av studier och elitidrott, utan snarare 

för att de har höga ambitioner inom båda. Att de upplever stressfaktorer men inte erkänner 

dessa som ett resultat av kombinationen mellan studier och idrott kan tyda på att eleverna 

hanterar denna stressen positivt. K1 uttrycker att han inte upplever någon stress 
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överhuvudtaget av att kombinera studier och idrott med svaret: näe, nä det gör jag inte. Både 

K2 och K3 upplever att fotbollsutövandet har en positiv inverkan vad gäller stress, där K3 

upplever att det är: skönt att släppa plugget på träningarna. T3 upplever dock kombinationen 

av studier och elitidrott annorlunda. På frågan om hon känner någon stress av att kombinera 

studier och elitidrott svarar hon: 

 
Ja, stundtals känner jag stress. Det blir väldigt mycket från båda sidorna. Det handlar 

inte bara om NIU, det handlar främst om min egna klubb. Det ställs liksom höga krav 

från varje front. Så det blir ju stressigt, man vill hinna med allting, men det går inte. 

(T3) 
 

T3 upplever alltså en stress av att tiden inte riktigt räcker till för att hantera både studier och 

idrott. T3 upplever att hon blir extra stressad när det går dåligt inom NIU och klubblag, vilket 

även skapar mer stress över prestationen i skolan. En annan stressfaktor som nämns av tre 

elever är klubblaget och dess tränare. Både T3 och T2 nämner oförstående klubblagstränare 

som stressande faktor, där man får bilden av klubblaget och skolan som två polariserade 

motparter. T2 beskriver det som att klubblagets tränare menar att hon måste välja mellan bra 

betyg i skolan eller att satsa fotbollen. Som svar på frågan om hennes tränare saknar förståelse 

för om hon missar en träning på grund av att hon måste studera, svarar T2: 

 
Ja, det skulle jag säga. Mina tränare har inte samma filosofi som mig där att jag vill ha 

alla möjligheter. Dom är lite mer att, gör klart gymnasiet, så att man har en 

gymnasieutbildning. Alltså jag vill ju lite längre än så och det tror jag inte dom fattar. 

Då är dom nog lite mer som andra lärare typ. Antingen så kör man fotboll eller så är det 

skola. Alltså är det det ena eller det andra. (T2) 
 

Ett liknande svar ger T3 på frågan om klubblagstränaren har förståelse för om hon behöver 

studera istället för att träna: 

 
Tränarna på NIU, förstår. Säger man till dom att man behöver plugga eller så, så förstår 

dom en. I klubblaget är det helt annorlunda. Dom tycker mer att man själva ska lösa det. 

Dom menar att andra löser det, så varför skulle jag inte lösa det? (T3) 
 

Denna stressfaktor kan sägas hänga samman med en annan faktor, vilket är stress inför 

framtiden. Både T2 och T3 upplever att de känner stress över att klubblagstränaren är 

oförstående kring att de som kvinnliga fotbollsspelare, till skillnad från manliga 
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fotbollsspelare, måste ta hänsyn till att det inte finns lika goda utsikter att kunna leva på 

inkomsten från fotbollen. T2 och T3 menar att de måste prestera inom skolan som en 

reservplan utifall de inte kan leva på fotbollen. På frågan om hon känner stress över att 

kombinera studier och elitidrott svarar T2: 

 
[---] Men något annat som verkligen kan ge mig stress är min framtid. Alltså jag älskar 

ju att spela fotboll och tycker att det är jättekul, men detta livet som kvinnlig 

fotbollsspelare är svårt. Titta Caroline Seger, hon vinner diamantbollen och hon lever i 

en liten lägenhet och det ger mig lite stress och ångest. Då behöver jag verkligen lyckas 

för att detta ska gå bra. Då är min plan B mina studier, och då står jag inför valet om jag 

ska åka till USA och kombinera fotbollen och studier. (T2) 
 

Detta bekräftas återigen av T3 som pratar i liknande termer när hon svarar på frågan om det 

hade hjälpt om klubblagstränarna hade haft mer förståelse: 

 
Ja, det tror jag definitivt. Man hade inte känt sig liksom tvungen att dyka upp på varje 

träning. När man har typ ett stort prov, vill man ju plugga istället. Hade dom haft mer 

förståelse för att man vill lösa skolan så det varit lättare. jag menar de borde förstå att 

tjejer inte kan leva på fotbollen och att vi måste ha en plan B. (T3) 
 

Även T1 nämner oförstående situationen i klubblaget och dess tränare som en stressande 

faktor, dock inte i samma sammanhang som T2 och T3. T1 talar istället om bristen på speltid 

och kommunikation från tränarna som de stressande faktorerna. T1 upplever även hon stress 

inför framtiden, men dock av ekonomiska skäl. T1 känner stress över att kombinationen av 

studier och satsning på elitidrott leder till att hon inte har tid att jobba extra, vilket hon är 

orolig kommer leda till att hon inte har pengar till en bostadsrätt i framtiden. På frågan om 

hon känner stress över något annat i livet svarar T1: 

 
ehm...alltså ekonomi på det sättet att jag kanske inte har...jag tillåts inte ha ett jobb till följd av 

fotboll och skola. Inte för att de säger att jag inte får ha ett jobb utan mer för att jag inte får 

ihop (tid) att ha ett jobb vid sidan om. Och då tänker väl jag att i framtiden måste jag ha sparat 

pengar för att ha råd med en bostad men den bostaden kommer jag inte att ha råd med o 

liksom, man börjar tänka i de banorna väldigt långt fram men… (T1) 
 

Man kan alltså se att det finns vitt skilda faktorer som ger upphov till stress hos eleverna. 

Mest framträdande är att flera av eleverna upplever tidsbristen som stressande till följd av att 
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de har höga prestationskrav på sig själva inom både skolan och idrotten. Några elever 

upplever också att kombinationen av studier och elitidrott helt enkelt är svår att hantera 

tidsmässigt, vilket skapar stress. Bristen på tid mellan skola och träningar är en annan faktor 

som ger upphov till stress hos flera elever, då de riskerar att tvingas välja bort något. 

Intressant är också att de kvinnliga respondenterna upplever klubblaget, oförstående tränare 

och framtiden som stressfaktorer, medan de inte nämns som stressfaktorer av de manliga 

respondenterna. 

5.1.4 Sammanfattande analys 

Enligt Antonovskys syn på KASAM är det viktigt att individen finner en balans i det 

vardagliga livet. Genom ett välbalanserat liv ökar möjligheterna till att finna känslan av 

sammanhang och förutsättningarna för ett lyckligt och fungerande liv växer (Hanson, 2010). I 

denna studie upplever samtliga respondenter att de idag har en bra balans mellan studier och 

fotboll, men de påpekar också att detta har förändrats under gymnasietiden. Fem av sex 

respondenter upplevde en obalans under årskurs 1, vilket försämrade deras möjligheter att 

kunna prestera fullt ut i både klassrummet och på planen. Hanson (2010) skriver att den 

ojämna balansen i en individs vardag kan leda till en låg känsla av sammanhang, vilket i sin 

tur kan ha negativa effekter på individers hälsa, men också framtid. Respondenterna upplevde 

att steget från grund- till gymnasieskola var utmanande och att kombinationen av att träna på 

skoltid var ett nytt fenomen för majoriteten av eleverna. Den ojämna balansen i vardagen 

präglades av att respondenterna inte visste vad som skulle prioriteras i årskurs 1, vilket gjorde 

att de upplevde vardagen som stressig. Prioriteringar i kombination med långa skoldagar var 

den mest stressande faktorn under årskurs 1. De långa skoldagarna, kombinerat med 

klubblagsträningar på eftermiddagarna, skapade en tidsbrist för respondenterna under årskurs 

1.  

 

Hanson (2010) nämner att det är viktigt att individen finner en balans mellan de krav och 

utmaningar som individen ställs inför och de resurser och möjligheter som den förfogar över. 

Genom att detta uteblir finns risken att hanterbarheten blir liten eller ingen alls, avslutar 

Hanson (2010). För respondenterna i denna studie blev de långa skoldagarna, steget från 

grund- till gymnasieskola, och den ökande mängden träningstimmar en alldeles för tuff 

utmaning i förhållande till de resurser som de förfogade över under det första läsåret. En del 

av respondenterna tog lärdom av den stressiga perioden under deras första läsår och 

förvaltade det till något positivt. Många av respondenterna blev bättre på att planera sin 
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vardag och började prioritera rätt saker för att kunna prestera på båda arenorna. Enligt Aaron 

Antonovsky är det viktigt att använda hanterbarheten som ett verktyg för att kunna bemästra 

de situationer som varje individ ställs inför och att kunna ta lärdom av de utmaningar som 

livet utsätter en för (Hanson, 2010).  

 

Enligt Hanson (2010) är tid och pengar de två faktorer som begränsar en individs 

hanterbarhet. Tiden är är en resurs som används till det man måste eller vill. För fem av sex 

individer i denna studie går tiden till att prioritera fotbollen framför skolan, det har varit 

genomgående för hela gymnasietiden. De har dock blivit bättre på att disponera tiden under 

deras gymnasietid. Således har respondenterna funnit ett verktyg för att kunna hantera tiden, 

vilket Hanson (2010) anser är särskilt viktigt. Den andra faktorn som Hanson (2010) nämner 

är pengar. Han menar att en god ekonomi leder till en bättre och enklare vardag. Samtliga 

kvinnliga respondenter känner en stress och oro över framtiden, eftersom de med stor 

sannolikhet inte kommer kunna leva på sin fotboll och ställs därför inför ett tufft val. Enligt 

en av de kvinnliga respondenterna har hennes medvetenhet kring att hon inte kommer kunna 

bli ekonomisk oberoende genom att spela fotboll, lett till att hon tar skolan mer seriöst. Hon 

tror att de ekonomiska skillnaderna mellan dam- och herrfotbollen gör att tjejer är mer måna 

om sin framtid utan fotbollen, än vad killarna är. 

5.2 Elevers upplevda innehav och saknad av inre och yttre resurser 

5.2.1 Inre resurser 

Innehavda resurser: De inre copingresurser som träder fram i resultatet är främst 

färdighetsresurser i form av social förmåga, problemlösning med inslag av psykiska resurser 

samt uppvisande av positiva attityder. Förmåga att prioritera, planera och vara disciplinerad är 

de kategorier som respondenterna menar är viktiga för att kunna klara av kombinationen av 

skola och elitidrott på ett optimalt sätt. Tre av sex respondenter prioriterar fotbollen framför 

skolan, men fokus på skolan ökar i samband med att fotbollssäsongen tar slut. T1 är av den 

åsikten att allt i livet blir lite mer flexibelt när fotbollssäsongen är över och hon kan således 

skifta fokus från fotboll till skola: 

 
Först och främst försöker jag att prioritera fotbollen för att jag tycker att det är roligare, 

ja...oftast prioriterar jag fotbollen före studierna, men absolut att det går i perioder. 

Under (fotbolls)säsong känner jag att fotbollen måste gå före, ehm...men nu under 
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vinterhalvåret när...alltså slut på säsongen, slut på matcher, lite mer flexibelt, (...), så då 

kan jag prioritera skolan mer skulle jag kunna säga (T1). 
 

För K2 kommer fotbollen alltid gå före skolan, men samtidigt menar han att detta gör att han 

måste planera sin vardag bättre för att kunna hitta tid för plugg och studier: 

 
(...) det kommer inte på fråga att jag missar en träning asså, oavsett om det är med 

skolan eller laget så kommer jag alltid att gå på min träning. Så jag får liksom bygga 

pluggandet kring träningen så att jag hittar tid att plugga (K2). (---) 
 

Samma respondenter som prioriterade fotbollen framför skolan, men skiftade fokus efter 

säsongens slut, har samtliga framtidsplaner om att en dag läsa vidare på universitet eller 

college om drömmen om att en dag bli fotbollsproffs inte skulle bli till verklighet. K2 valde att 

lägga till två kurser för att få behörighet att kunna läsa till fysioterapeut eller naprapat. De 

resterande tre respondenterna, samtliga tjejer, har länge haft en plan B redo eftersom de i tidig 

ålder blivit införstådda med att de inte kommer kunna försörja sig på sin fotboll. T2 menar att 

detta också är anledningen till varför tjejer tar skolan mer seriöst än vad killar gör: 

 
(...) jag tror att det handlar om att vi är tjejer. För att vi får lära oss att det är svårt att 

leva på sin sport. Så alla måste ha en plan B och därför behöver vi plugga. Grabbarna 

tänker att de kommer bli proffs och att de kommer bli ekonomiskt oberoende. Så de tar 

inte skolan så seriöst som vi gör (T2). 
 

T3 är inne på samma spår som T2, hon önskar dock att klubblagstränarna hade lite mer 

förståelse för att skolan ibland måste gå före fotbollen, just eftersom de är tjejer och att de inte 

kommer kunna leva på fotbollen.  

 

Det tuffa upplägget med flertalet träningar i veckan och den krävande gymnasieskolan har lett 

till att respondenterna har blivit måna om att planera sin vardag. Tre av sex elever anser att 

planeringen är en viktig resurs för att klara av kombinationen. För K3 har steget från grund- 

till gymnasieskolan varit bra, eftersom nivån har höjts både i skolan och i klubblaget. Detta 

har medfört ett större ansvar kring planeringen av vardagen: 

 
(---) Sen detta med planering är en annan sak skulle jag säga. Jag skulle helst vilja lyfta 

upp fotbollen med … [klubblagets namn] … att jag spelar i juniorallsvenskan och så 
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vidare. Detta har liksom fått mig att satsa hårdare. På grundskolan var det mer att man 

tog det som det kommer och fotbollen var inte lika viktig typ. Nu när det på riktigt 

känns det som. Speciellt då jag läser natur nu och det kräver mycket mer av mig (K3).  
 

För T2 som spelar i ungdomslandslaget och ett lag i damettan har de lediga 

torsdagseftermiddagarna varit avsatta för studier:  

 
(...) jag har blivit väldigt duktig på att så här, plugga effektivt i kanske en timma. Alltså 

jag menar på torsdagar har jag ingen träning på kvällen. Det är ju som en hel helg för 

mig. Det är då jag dammar av allt (T2). 
 

När T2 är iväg på landslagssamlingar brukar hon alltid ta med sig plugget. För att inte hamna 

efter i skolan är det viktigt för henne att kunna avsätta en timme med skoluppgifter även under 

landslagssamlingarna. Till hennes fördel har de flesta tjejerna i landslaget samma disciplin:  

 
(---) Dom andra gör ju också det, jag menar hade jag varit kille så hade jag inte pluggat 

en sekund. Men tjejer är så himla dedikerade, så vi bestämmer att nu kör vi en timma. 

Vi sitter alla och pluggar. Då går det bra (T2). 
 

T2 väljer genom sitt svar att lägga betoning på att tjejer generellt sett är bestämda och är mer 

måna om sin framtid, vid sidan av fotbollen än vad killarna är. Hon poängterar att killarna tror 

att de kommer bli ekonomiskt oberoende om de lyckas med sin fotboll, vilket tjejerna tyvärr 

sällan blir. Detta i sin tur leder till att det oftast inte är lika attraktivt för killar att sitta på 

landslagssamlingarna och studera.  

 

Saknade resurser: Resultatet uppvisar två kategorier av inre resurser som sammanlagt fem 

av de intervjuade eleverna säger sig ha brist på eller efterfrågar mer utav, vilka är fysisk 

återhämtning samt förmåga att planera sina studier i större utsträckning. Tre av eleverna 

nämner fysisk energi som en resurs de känner att de stundtals kan uppleva brist på. K1 menar 

att möjligheterna till återhämtning var sämre under årskurs 1 än under årskurs 3: 

 
[---] Men i 1an var det ju helt nytt med NIU o så. Då kanske det blev lite, man var ju 

väldigt trött och man var ju väldigt nere ibland. [---] Det var när man började kombinera 

träningar med NIU och klubben för då blev det tidig träning och sen träning på kvällen, 

och så skulle man upp på tidig träning igen. Så det var väl att man inte fick tillräckligt 

med sömn vissa nätter, och så skulle man upp o träna (K1). 
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Detta är något som även T3 talar om, och hennes beskrivning av hur hon hanterar att 

kombinera studier och satsa på elitidrott tyder på att hon tvingas offra tiden till återhämtning 

för att klara av båda. Som svar på frågan om hur hon prioriterar mellan studier och idrott 

svarar hon: 

 
Jag menar att man offrar sin sömn och sin viktiga återhämtning, vilket är sjukt viktigt 

för mig som fotbollsspelare. [---] Jag sätter mig sent och pluggar och vaknar typ 8 på 

morgonen igen. Och då får man offra sin sömn en dag och vara trött (T3). 
 

Den andra kategorin som finns representerad bland elevernas svar är bristen på förmåga att 

planera sina studier, vilken nämns av tre elever. Vad som framträder inom svaren är att 

bristen på förmåga att planera sina studier stundtals leder till en undvikande stresshantering 

hos två av eleverna. På frågan om hur hon hanterar stressen av att hantera studier och 

elitidrott svarar T1 att: det är lite olika, men på den senaste tiden är det väl att jag skjuter upp 

saker för att jag blir för stressad..ehm, och det är ju inte heller så bra. Som svar på vad hon 

skjuter upp nämner T1 att:  

 
Det kan vara inlämningar som kommer in någon dag sent, ehm, eftersom jag känner att 

jag måste prioritera annat först. Som att “jag kan inte göra det där nu” för jag hinner 

liksom inte, och då kan det bli att jag bortprioriterar saker, och prioriterar fel kanske 

också. Att istället för att verkligen lägga någon timme på att skriva en uppsats så väljer 

jag kanske att träna istället (T1). 
 

Även T3 beskriver att hon skjuter upp skolarbetet på grund av att hon har svårt att planera sin 

tid. När hon beskriver hur hon hanterar sina läxor i kombination med att hon tränar samma 

kväll och på morgonen dagen efter svarar hon att: Jag skulle ju kunna planera min tid lite 

bättre, men jag är inte så bra på det och jag skjuter då upp det till sista sekunden. T3 

efterfrågar större kunskaper inom just studieteknik och i hur man ska planera sina studier för 

att klara av att kombinera studierna med hennes satsning på elitidrott. På frågan om hon har 

tillräckliga resurser för att hantera kombinationen av studier och elitidrott, svarar T3 att: 

 
Alltså, inte helt. Nu när jag tänker efter, det skolan skulle kunna göra bättre. Att man 

skulle kunna typ visa oss någon studieteknik som gör det enklare att kombinera studier 

och idrott. Dom är ju bra på att låta en gå tidigare från lektionen och så, men ingen har 

liksom hjälpt oss med hur vi tidsmässigt och planeringsmässigt kan hänga med på båda 
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sidorna. Ibland känner jag helt enkelt att jag har för lite tid på dygnet för att hinna med 

allt. Jag hinner liksom inte med allt (T3). 
 

Det är alltså fysisk energi och förmåga att planera sin tid för studier som är de inre resurser 

där fem av de sex eleverna anser att de ibland inte har tillräckliga resurser eller anser att de 

efterfrågar mer av dessa inre resurser. 

5.2.2 Yttre resurser 

Innehavda resurser: Resultatet visar att de kategorier av yttre resurser som respondenterna 

har och omnämner under intervjuerna är vänner, NIU-tränare, NIU-träningar och föräldrar. 

Dessa yttre copingresurser är ständigt återkommande under intervjuerna och är av stor vikt för 

elevernas välmående. Fem av sex elever nämnde att NIU-tränarna var en viktig yttre resurs, 

eftersom de lyssnade på eleverna och hade förståelse för om de behövde stå över en träning 

när det till exempel var en period med många prov och inlämningar. K3:s tränare hade utöver 

förståelse för studierna även förståelse för om respondenterna haft en match dagen innan 

NIU-träningen:  

 
[---] Dom förstår om man behöver vila efter en match. Dom har verkligen förståelse. 

Man kan få hoppa in i gymmet, stanna hemma och plugga om man vill. Säg att jag har 

prov i veckan och känner att jag hade behövt fokusera lite extra på plugget, då är det 

inga problem för dom [NIU-tränarna] att jag stannar hemma och pluggar. Det är skönt 

att vi har tillit för varandra (K3). [---] 
 

Av samma åsikt är T2 som nämner att det är viktigt att man lärt känna tränarna, vilket 

underlättar för henne under tuffare perioder. Samtidigt konstaterar hon att en missad träning 

under första läsåret inte hade varit ett alternativ:  

 
[---] Ja till exempel att man lärt känna tränarna, det är en väldigt viktig grej. Som våra 

tränare här på skolan, vi har en jättebra dialog och relation med dom. Typ om jag skulle 

ha två jättejobbiga prov på fredag, så skulle jag lätt kunna ta ledigt från träningen och 

sitta och plugga istället för att vara ute på plan, [...]. Då är dom väldigt snälla och 

tillmötesgående. Det hade jag aldrig frågat i ettan. Då hade det varit mer ut och kör bara 

[...] (T2).  
 

Vänner är en annan yttre resurs som upplevdes vara viktig för fyra av sex elever. Vännerna 

var viktiga i det avseendet att de fungerade som energibärare, att de spred glädje, att de hade 
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förståelse och var allmänt hjälpsamma. För T3 fungerade vännerna som en brytpunkt från 

fotbollen:  

 
[---] Jag träffar mina vänner, får lite glädje, känna att jag är människa och kan känna 

glädje. Få energi från mina vänner, för att kunna klara av allt annat. Det är så skönt att 

bara kunna släppa fotbollen ett tag och prata om annat (T3). 
 

För T2 har det varit ytterst viktigt att ha hjälpsamma vänner när hon är iväg på 

landslagssamlingar. Ibland är samlingarna utomlands, vilket medför flera missade skoldagar. 

Med tanke på att skolan och landslaget inte tar något större ansvar för hennes studier när hon 

är iväg på landslagssamlingar är det T2:s klasskompisar som får ta anteckningarna.  

 
Det är många som åker bort och missar saker i skolan. Då kan man ju typ hjälpa 

varandra, plus att jag har ett kompisgäng som alltid tar anteckningar åt mig och skriver 

till mig om jag missar någonting, haha [skratt]. Så det är ju bra (T2). 
 

Vidare upplever två av sex respondenter att föräldrarna är en viktig resurs och att stödet 

hemifrån underlättar vardagen genom att de till exempel får skjuts till träningarna och att de 

får näringsrik mat serverad. Respondenterna menar att detta ger dem mer tid och således mer 

utrymme för plugg och återhämtning. T2 och K3 anser båda att deras föräldrar ger dem god 

vägledning i livet och ser till att tiden utanför fotbollens och skolans ramar influeras av sådant 

som gör dem glada och lyckliga.  

 

Saknade resurser: Resultatet visar att brist på yttre resurser är mer framträdande hos 

eleverna än brist på inre resurser. Fem kategorier av yttre resurser nämns av någon av 

samtliga elever som något man anser sig ha brist på eller efterfrågar mer utav: flexibel 

schemaläggning i skolan, flexibilitet och förståelse hos lärare i de teoretiska ämnena, 

flexibilitet hos klubblagstränare, socialt stöd samt materiella resurser i form av mat efter 

träningar på skoltid och/eller pengar. Den kategori som är mest framträdande är 

schemaläggning i skolan, som nämns som bristande resurs av samtliga sex elever. Det 

framstår framförallt som att schemaläggningen är ett problem i kombination med elevernas 

klubblagsträningar, till vilka fyra av eleverna har haft svårt att hinna i tid till utan att det har 

påverkat deras närvaro i skolan. T1 beskriver det som att det särskilt var ett problem i årskurs 

2:  
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Då var träningarna mycket tidigare och man behövde åka tidigare, vilket påverkade 

mina mattelektioner väldigt mycket för att jag behövde gå mycket (tidigare), jag 

missade nästan en hel lektion matte i veckan, vilket man märkte på proven också för jag 

hann inte riktigt gå igenom allting (T1). 
 

Detta nämner även K3 som uttrycker att lektioner som slutar sent gör det svårt att hinna från 

skola till träningar. Han efterfrågar mer förståelse och anpassning från skolan för de elever 

som studerar NIU, då dessa elever ofta tränar tidigt på kvällen med klubblaget: 

 
En dag slutade vi innan 16. Andra dagar var det 16:15, 16:30 vilket var tufft liksom. 

Sen så hade man träningar med klubblaget runt 17. Då var det bokstavligen att springa 

till träningen, sjukt stressande. [---] Tisdagarna var hemska då. Så schemaläggningen 

var ju inte den bästa i ettan, även fast jag förstår att det är svårt för skolan att styra det 

också. även fast man kanske skulle kunna önskat att skolan som ändå är en NIU-skola 

borde ha lite kortare dagar, då det finns många som tränar tidigt, men ah så är det (K3). 
 

Brist på förståelse och flexibilitet från skola och lärare i de teoretiska ämnena är något som 

ofta nämns i samband med den bristande schemaläggningen, vilket gör att man kan se dessa 

två kategorier som samspelande. Även om vissa elever nämner att vissa lärare har förståelse 

för att de behöver gå tidigare är ökad förståelse hos lärarna i de teoretiska ämnena en av de 

mest efterfrågade resurserna hos eleverna. De efterfrågar framförallt flexibilitet och förståelse 

från lärare inom de teoretiska ämnena, där fyra av eleverna upplever att skola och lärare 

behöver ta mer hänsyn till och anpassa lektioner och uppgifter utifrån premissen att eleverna 

är elitsatsande idrottare, och att de har träningar med sina klubblag efter skoltid. Som svar på 

frågan om lärare har förståelse för elever som som satsar på elitidrott, svarar K2 att: 

 
Inte dom som jag pratat med. Jag minns, vi hade en lektion som brukade sluta halv 5, 

och min träning, jag hade samling halv 5, så då sa jag att jag måste gå [tidigare] men 

han [läraren] tyckte inte att det var okej. Eh, jag fick gå ändå för min tränare sa att jag 

måste gå, och då sa han [läraren] att jag får komma överens med min tränare om att 

komma sent och det gick inte. Så inte så jättebra (K2). 
 

Även T2 anser att lärarnas brist på förståelse för elever som studerar NIU-program är ett 

problem och anser att det är det största bekymret. Hon säger att: [...] sen så lärarna,  jag tror 

inte det är många som förstår att jag elitsatsar 100 procent och det är det som är problemet. 

Hon jämför med RIG och menar att man tar större hänsyn till elevernas idrottssatsning i dessa 
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skolor då lärarna vet att alla elever är elitsatsande, samt att möjligheten till att studera ett extra 

fjärde år skulle minska stressen: 

 
Ja, men det tror jag. Där får de till och med läsa i fyra år om de vill. Det tror jag hade 

varit lättare. Kanske lite mindre stress, man hade kunnat ta det lite lugnare då. Så det 

tror jag verkligen hade varit lättare. Och då vet man ju att lärarna jobbar ju på ett RIG. 

Detta här är ju mer ett vanligt gymnasium där man inte tar lika stor hänsyn till idrottare, 

vilket jag kan tycka är konstigt då man som lärare faktiskt borde förstå att man arbetar 

på en skola med flera NIU-program (T2). 
 

Eleverna menar också att stödet från skolan, och även hemifrån i ett fall, är en bristande 

resurs. Det stöd från skolan som efterfrågas är dels i form av extra studiestöd och socialt stöd, 

men även materiellt i form av att tre av eleverna efterfrågar mer mat från skolan efter deras 

NIU-träningar. K2 beskriver det enligt följande: 

 
Nu får vi ju typ en banan, så det är inte så mycket liksom att prata om, det skulle kunna 

bli bättre. Alltså de borde kunna förstå att jag börjar 8, jag bor långt borta, jag går upp 

halv 6, sen går jag i skolan till halv 5 och har träning klockan 5. Så jag tycker att man 

hade kunnat få lite bättre mat efter träningarna iallafall (K2). 
 

Det stöd som efterfrågas från skolorna utöver mer mat handlar om främst om studiestöd och 

planering, samt socialt stöd i form av en idrottspsykolog som eleven kan prata med om man 

till exempel har en svår period i klubblaget med utebliven speltid, byte av klubb, skada och 

liknande. T2 säger att hon hade önskat en: studybuddy och särskild studievägledare för NIU-

elever som kan hjälpa henne att planera sina studier: Typ som en SYV [studie och 

yrkesvägledare], fast bara för mig eller för bara NIU-elever typ. Det hade jag verkligen velat 

ha. Även T1 efterfrågar extra studiestöd, men det ska vara på tider som är bättre anpassade för 

NIU-eleverna och deras klubblags träningstider: 

 
[...] jag vet att de erbjuder extra hjälp efter skoltid. Men även där tycker jag att dom har 

glömt bort lite det där med NIU, för dom är ju medvetna om att NIU tränar väldigt 

mycket, även efter skoltid (T1). 
 

En elev efterfrågar också mer stöd hemifrån. T3 beskriver att hennes föräldrar har liten 

förståelse för hennes satsning på fotboll, vilket T3 menar har att göra med att hon är tjej och 

dessutom från en kultur där det inte är lika vanligt att kvinnor spelar fotboll: 
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Ja, som jag sa tidigare så spelar inga tjejer fotboll i länderna de kommer ifrån. Sen så 

säger dom också att jag inte kan leva på det som tjej. Hade jag varit kille, så hade de 

säkert sagt att jag har en ljusare framtid och att jag kan tjäna pengar på det. Nu ser de på 

det mer som att det är min hobby, även fast jag säger att det inte är det (T3). 
 

T3 nämner även den ekonomiska aspekten, att det är dyrt att spela fotboll och att hennes 

familj inte har en stark finansiell situation. Både T3 och T1 nämner att de hade velat jobba för 

att tjäna egna pengar, men att de inte har tid då kombinationen av elitsatsning på fotboll och 

studier tar för mycket tid. Dessa elever skiljer sig dock från de andra eleverna som upplever 

att de har tillräckliga materiella resurser. De yttre resurser som framträder som mest 

efterfrågade av eleverna är en mer flexibel schemaläggning i skolan, som tar hänsyn till 

elevernas klubblagsträningar och matcher, samt att lärare i de teoretiska ämnena ökar sin 

förståelse för elevernas elitsatsning, och att de kan anpassa sig bättre efter individens 

förutsättningar när det gäller tidsramar och uppgifter. 

5.2.3 Sammanfattande analys 

Utifrån Lazarus transaktionsmodell kan noteras att majoriteten av eleverna upplever att de har 

flera inre och yttre copingresurser för att klara av kombinationen av studier och elitidrott. 

Eleverna uppvisar inre copingresurser inom både problemfokuserade och emotionsfokuserade 

kategorier. Likt Folkman och Lazarus (1980) skriver är problemfokuserad coping när man gör 

aktiva handlingar för att förändra sin stressframkallande situation i en konstruktiv riktning. 

Eleverna uppvisar här inre problemfokuserade copingresurser i form av att ha förmåga att 

prioritera och planera sina dagar för att hinna med både studier och utövande av fotboll, men 

också emotionsfokuserade copingresurser i form av positiva attityder. Elevernas upplevda 

yttre copingresurser ter sig främst ingå inom kategorin socialt stöd i form av vänner, NIU-

tränare och föräldrar, men där föräldrar även bidrar med materiellt stöd. Precis som Hanson 

(2010) skriver är det sociala stödet från omgivningen och de möjligheter som de ger individen 

en oerhört viktig faktor för att klara av att hantera stress. Enligt Lazarus transaktionsmodell 

skulle dessa kunna ingå inom både problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier. 

Problemfokuserade genom att föräldrarna erbjuder materiellt stöd och rådgivning när eleven 

upplever ett behov av det, eller NIU-tränare som är lösningsorienterade när det kommer till att 

förstå om eleven är trött eller behöver studera istället för att träna. Emotionsfokuserade genom 

att vänner, familj och NIU-tränare visar förståelse och omtanke för eleverna och deras 

situation.  
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Eleverna uppvisar också brist på och/eller efterfrågar mer inre och yttre resurser för att kunna 

klara av kombinationen av studier och elitidrott. De två framträdande kategorierna inom inre 

resurser är fysisk återhämtning samt förmåga att planera. Några elever upplever att de inte har 

tid nog att återhämta sig mellan träningarna då de tränar sent på kvällarna och tidigt på 

morgonen, vilket även har en negativ effekt på sömnen. Bristande förmåga att planera sina 

studier skapar också stress hos eleverna över att inte hinna med både studier och fotboll. 

Precis som Scheier, Weintraub och Carver (1986) skriver kan upplevelsen av otillräckliga 

copingresurser resultera i dysfunktionella copingstrategier hos eleven, vilket syns i denna 

undersökning. Detta i form av elever som skjuter upp sina studier när de känner att de inte 

hinner att studera på grund av att de har träning, uppgivenhet, eller i form av att elever som 

skuldbelägger sig själva att de borde hinna med att studera, även fast de upplever att det inte 

finns tid.  

 

De yttre copingresurser som elever upplever fattas är flexibilitet i skolans schemaläggning av 

lektioner, bristande flexibilitet och förståelse hos lärare i de teoretiska ämnena, mat efter 

träning i skolan, oförstående tränare, samt även socialt stöd hos en av eleverna. Eleverna 

känner att det är svårt att hinna med både skola och träning vid vissa tillfällen då lektioner och 

träningar ligger i alltför nära anslutning tidsmässigt. De upplever också att lärare i de 

teoretiska ämnena saknar förståelse för att de är elitsatsande inom sin idrott, och tycker att 

lärarna borde kunna individanpassa prov och inlämning av uppgifter efter elevernas idrott. 

Majoriteten av eleverna lyckas hantera detta ändå, som Hanson (2010) säger är hur man 

upplever och antar utmaningar en avgörande faktor för hur man hanterar stressande faktorer. 

Majoriteten av eleverna i denna undersökning klarar av detta och är högpresterande inom 

både studier och idrott, men det uttrycks ändå utrymme för förbättring hos dessa också. En av 

eleverna upplever att hon hanterar stressen negativt mer än de andra och dessutom saknar 

yttre resurser i form av socialt stöd från sin familj att satsa på fotbollen, men också 

ekonomiska resurser. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Elevers upplevelser av att kombinera studier och elitidrott 

Tidigare forskning i form av Stambulova (2013) och Riksidrottsförbundet (2006) visar att 

övergången från grundskola till gymnasium innebär stora förändringar vad gäller studie- och 

träningsmängd för RIG-eleverna, och att kombinationen av studier och idrott uppfattas vara 

mer komplex i årskurs ett än under de resterande åren. Resultaten i denna studien bekräftar 

den tidigare forskningen. En majoritet av respondenterna, menade att det var svårt att finna en 

balans mellan idrotten och skolan under deras första läsår. Bland svaren kunde vi konstatera 

att detta främst berodde på att eleverna tyckte steget från grund- till gymnasieskola var stort, 

att antalet träningstimmar ökade samt att schemat i skolan präglades av tidiga morgnar och 

långa eftermiddagar. Idag upplever samtliga respondenter att de har en god balans, det beror 

främst på att de har större erfarenhet samt att schemat präglas av kortare skoldagar och fler 

håltimmar. Detta har i sin tur lett till att fler av eleverna kan lägga större fokus på studierna. 

Riksidrottsförbundets (2006) studie på RIG-elever lägger stor vikt på att schemaläggningen 

under årskurs ett var tuffare och mindre lämpad än vad den var under årskurs tre.  

 

I likhet med vår studie konstaterar Riksidrottsförbundet (2006) att eleverna upplevde att det 

fanns mer tid för skolan under det sista läsåret. Vi som genomfört denna studie är av den 

åsikten att det borde finnas någon form av inskolningsperiod under årskurs ett, där eleverna 

ges möjlighet att kunna anpassa sig till den nya miljön. Därför hade det snarare varit mer 

logiskt om schemat i årskurs ett var luftigare och att det sedan ökade successivt i årskurs två 

och tre. Ett alternativ hade kunnat vara att man ger elitsatsande elever möjlighet att studera 

gymnasieskolans kurser under fyra år istället för tre. Vi tror att detta hade ökat möjligheterna 

för eleverna att uppnå goda resultat i de teoretiska ämnena samtidigt som det ges extra 

utrymme för satsning på sin idrott. Dessa tankar stöds av den danska studien gjord av 

Christensen och Sørensen (2009) som visar på att en fyraårig gymnasieutbildning skapar 

mindre stress för eleverna än vad en treårig gymnasieutbildning gör. Eleverna i den danska 

studien upplevde en minskad stressnivå, eftersom de läste färre ämnen per läsår, vilket gav 

mer tid till både läxläsning och fotboll.  
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Olika svar ges kring hur elevernas studier påverkats av deras elitsatsning. Två av 

respondenterna var tvungna att hoppa av spanska 4, eftersom deras träning med klubblaget 

började innan skolan var slut. En av respondenterna som var tvungen att hoppa av spanska 4 

fick även stora problem med matematiken i årskurs två, eftersom svårighetsgraden ökade 

samtidigt som eleven blev upplyft till seniorlaget. Precis som med spanskan, började 

träningarna med seniorlaget innan matematiklektionen var slut. Att missa en hel mattelektion 

i veckan fick negativa konsekvenser i form av att respondenten missade viktiga delar, vilket 

återspeglades under proven. När eleven en gång hamnat efter, fanns det aldrig någon riktig 

möjlighet att komma ikapp. Studien från Riksidrottsförbundet (2006) konstaterar att 50 

procent av eleverna upplevde en svårighet att kompensera missat skolarbete på grund av 

frånvaro vid träning och tävling. Studiens resultat stärker åsikten att klubblagstränare 

generellt borde ha en större förståelse kring att gymnasieelever även måste sköta skolan. De 

borde förstå att det finns ett liv efter fotbollen och att alla inte kommer bli fullbordade 

fotbollsproffs. Resultatet i studien tyder även på att klubblagstränare för damlag borde ha en 

större förståelse för tjejers studiesituation, eftersom den ekonomiska situationen på damsidan 

är avsevärt sämre än vad den är på herrsidan, vilket även de kvinnliga respondenterna 

påpekar.  

 

Oförstående klubblagstränare i kombination med en oviss framtid är de mest framstående 

stressfaktorerna hos de kvinnliga eleverna. Två av studiens kvinnliga respondenter, 

representerar ungdomslandslaget och har kontrakt med en elitklubb i damettan, trots det 

känner de en oro inför framtiden. Hade det istället varit två killar som spelat i ett 

ungdomslandslag och haft kontrakt med en elitklubb finns en större möjlighet att personerna i 

fråga hade spåtts en lysande framtid som fotbollsspelare. Tyvärr ser situationen ut som den 

gör i dagens fotboll och vi som blivande gymnasielärare blir glada över att de kvinnliga 

respondenterna i denna studie har tänkt steget längre och inte ger upp studierna trots att de 

prioriterar fotbollen framför skolan. Vi är av tanken att man aldrig ska ge upp studierna och 

att vi i vårt kommande yrke kommer propagera för att eleverna alltid ska prioritera skolan lika 

mycket som idrotten.  

 

Majoriteten av NIU-eleverna i denna studie upplever någon form av stress genom 

kombinationen av studier och elitidrott. De har dock utvecklat resurser under studietiden och 

känner att de idag kan hantera den upplevda stressen. Återigen är det tidsaspekten mellan 

skola och träning som är den största stressfaktorn för majoriteten av respondenterna. Vidare 
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har majoriteten av eleverna akademiska mål, även fast de prioriterar fotbollen framför skolan. 

De känner dock en oro och stress över att de inte hinner med att göra allt som krävs för att 

kunna vara högpresterande på båda arenorna. Vi tycker att det är negativt att NIU-skolorna 

inte kan hantera situationen bättre för att skapa optimala förutsättningar för eleverna. Det ska 

inte vara till en elevs nackdel att läsa ett nationellt idrottsprogram, det måste kunna anpassas 

för att de ska kunna vara högpresterande i både idrotten och skolan.  

 

Samtidigt som vissa av respondenterna känner en stress över kombinationen av studier och 

elitidrott är det glädjande att se att de flesta av eleverna utvecklats både psykiskt och fysiskt 

av kombinationen. En av de kvinnliga respondenterna uttrycker till exempel att det första 

läsåret var extremt tufft, eftersom hon var den enda tjejen som läste NIU-programmet på 

hennes skola. Hon har vänt den tuffa perioden till något positivt idag. Wylleman, Reints och 

Wanter (2007) kommer i sin studie fram till att elever som läser på elitidrottsskolor har 

flerdimensionella krav och har en tendens till att utvecklas i psykosociala och psykologiska 

termer. Detta är något som vi upplever att respondenterna i denna studie har utvecklat allt 

eftersom.  

6.1.2 Inre respektive yttre resurser som eleverna har eller saknar för att 
kunna hantera kombinationen av studier och elitidrott 

Majoriteten av eleverna i denna studie klarar av att hantera kombinationen av studier och 

satsning på elitidrott på ett fullgott sätt. Detta betyder dock inte att alla de eleverna upplever 

att de alltid har resurserna som krävs för att klara av att kombinera studier och idrott optimalt. 

Resultatet visar att eleverna har inre resurser som färdigheter, sociala och problemlösande 

förmågor, men också psykiska resurser i form av positiva attityder till att klara av att hantera 

både studier och elitidrott. Dessa är inre resurser som även Fallby (2015) identifierar som 

framträdande hos framgångsrika elitidrottare. Problemlösande förmågor framträder genom att 

eleverna lyckas att planera och strukturera sina studier i relation till träningar och matcher i 

fotbollen. Även om majoriteten av eleverna klarar av att hantera kombinationen av studier och 

elitidrott menar hälften av eleverna att de brister i sin förmåga att planera, eller att de skulle 

vilja bli bättre på det.  

 

Detta blir intressant i jämförelse med studien som Cosh och Tully (2015) genomförde, vilken 

visade att de resurser som studenterna främst ansåg sig ha brist på var just förmåga att 

planera, studieteknik och förmåga att ta hand om sitt eget välbefinnande. Att elever behöver 
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bli bättre på att ta hand om sitt eget välbefinnande framkommer även i resultatet från vår 

studie. I vår studie anser eleverna att välbefinnandet brister eftersom de känner fysisk trötthet 

till följd av att de inte hinner återhämta sig. Med hänsyn till tidigare studier och resultatet i vår 

studie anser vi därför att elever som kombinerar studier och elitidrott behöver få utbildning i 

studieteknik samt förmåga i att kunna planera sin tid. Detta skulle kunna minska stressen 

avsevärt hos eleverna och ge dem mer tid till fysisk återhämtning, samt dessutom hjälpa dem 

att kunna prestera inom både studier och idrott. Att eleverna dessutom nämner brist på mat 

efter NIU-träningar, som sker på morgnarna, som en bristande yttre resurs visar att även det 

påverkar elevernas möjlighet till fysisk återhämtning negativt. Vi anser därför att skolorna 

borde erbjuda eleverna en större måltid efter NIU-träningar för att dessa ska kunna prestera 

optimalt i klassrummet efter träningarna. 

 

Vad gäller yttre resurser handlar mycket om det sociala stödet i elevens omgivning. I studien 

som Stambulova (2009) genomförde nämndes vänner, föräldrar och tränare som viktiga yttre 

resurser för att en elitidrottare ska klara av karriärövergångar som till exempel junior- till 

seniorspelare, eller som elev från högstadiet till gymnasium. Det syns även i studien som 

Cosh och Tully (2015) genomförde, där resultatet visade att de viktigaste yttre 

copingresurserna för att lyckas kombinera studier och elitidrott var föräldrar, tränare och 

valmöjligheter inom utbildningen. Detta är något som får stöd av resultatet i vår studie, där 

man kan se att eleverna främst nämner föräldrar, vänner och tränare inom NIU som de 

viktigaste yttre resurserna för att klara av att kombinera studier och elitidrott. Nästan samtliga 

elever i vår studie nämner att de upplever att de har stöd hemifrån i sin dubbla satsning, men 

där en elev efterfrågar mer yttre resurser i form av stöd hemifrån. Det är också denna elev 

som upplever det som svårast att kombinera studier och elitidrott, vilket visar på vikten av att 

elever som inte får stöd hemifrån behöver få ytterligare stöd från skola och/eller klubblag för 

att klara av att hantera både studier och elitidrott.  

 

En skillnad gentemot Cosh och Tully (2015) är dock att eleverna i vår studie inte upplever 

valmöjligheter inom utbildningen som en yttre faktor de har, utan snarare som en bristfällig 

resurs de skulle vilja ha mer av. Detta kan ha att göra med att Cosh och Tully genomförde sin 

studie på universitetsstudenter, där det kan tänkas finnas större flexibilitet vad gäller lektioner 

med obligatorisk närvaro än i gymnasieskolan. Eleverna i vår studie efterfrågar mer 

flexibilitet både vad gäller schemaläggning och lärares planering av uppgifter och prov. De 

efterfrågar också större förståelse för sin elitsatsning på idrott i allmänhet från lärare i de 
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teoretiska ämnena, som de anser inte har förståelse för att de ibland inte hinner närvara på 

lektioner som är lagda sent på eftermiddagen, eller behöver skjuta upp uppgifter till ett senare 

tillfälle. Här kan vi se en liknelse med Riksidrottsförbundets (2006) undersökning som visade 

att elever som studerar på RIG också efterfrågar mer stöd och flexibilitet från skolan för att de 

ska kunna kombinera studier och elitidrott optimalt. Med det i åtanke anser vi att skolor som 

erbjuder NIU borde kunna anpassa schemaläggning och skoluppgifter bättre än i nuläget för 

de elever som satsar på en karriär som elitidrottare.  

 

Vi som blivande lärare anser också att kommunikationen mellan skola, NIU-ansvariga och 

klubblag är en bristande resurs som behöver utvecklas. Idag framstår det snarare som att 

skolan är uppdelad i två enheter, en som består av NIU-ansvariga, dess anställda tränare och 

idrottslärare, samt en annan enhet som består av lärarna i de teoretiska ämnena. Det som 

framträder är att NIU-tränare, och idrottslärare, har förståelse för och kan anpassa sig efter om 

eleverna behöver missa en NIU-träning för att studera extra i ett annat ämne eller vila på 

grund av match i klubblaget. Däremot saknas förståelse från lärare i de teoretiska ämnena för 

om eleverna behöver missa en lektion på grund av aktiviteter med klubblaget, vilket kan få 

dubbla negativa konsekvenser i form av elevernas resultat i skolan samt prestationer i 

klubblaget. Då NIU-inriktningen på gymnasieskolor sker i samarbete mellan skola och 

klubblag borde det därför finnas en löpande kommunikation mellan tränare i klubblag, NIU-

ansvariga och lärare i de teoretiska ämnena för att föra samman dessa till en samverkande 

enhet, vilka tillsammans skulle kunna erbjuda ett bättre stöd till elever att hantera både studier 

och elitidrott än idag. 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som metod för 

datainsamling. Den intervjuguide som användes utgick från studiens syfte och frågeställning, 

vilket kom att justeras efter att pilotintervju hade genomförts. Den insamlade datan från 

undersökningen gav dock ett material som gjorde att studiens frågeställning behövde justeras 

efter att analys gjorts av datan. Detta ledde till att både frågeställning och syfte blev mer 

relevant för det analyserade datamaterialet, och i slutändan gav ett bredare resultat där fler 

delar från datamaterialet kom till användning. En kritisk aspekt som bör tas i beaktning vad 

gäller urvalet är att fem av de sex intervjuade eleverna kommer från socioekonomiskt starka 

områden, vilket kan ha påverkat resultatet. Undersökningens syfte var dock ej att ge ett 

generaliserande resultat, eller att ta hänsyn till socioekonomiska parametrar, utan enbart att ge 
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ökad förståelse för hur enskilda elever upplever och hanterar kombinationen av studier och 

satsning på elitidrott. Detta anser vi har uppnåtts genom det redovisade resultatet. En annan 

kritisk punkt vad gäller urvalet är att en av undersökningens deltagande elever, till skillnad 

från de andra eleverna, hade avslutat sin elitsatsning under det senaste året, vilket kan ha 

påverkat dennes svar och studiens trovärdighet.  

 

Vad gäller insamlandet av data, det vill säga intervjuerna, finns en kritisk aspekt kring själva 

genomförandet av intervjuerna. Vi undersökande författare upplever båda att genomförandet 

av intervjuerna blev bättre efter att ha utfört de första två intervjuerna. Vi upplever de första 

två intervjuerna som mindre bra än de följande fyra intervjuerna när det gäller följdfrågor och 

struktur. En förbättring hade varit att se dessa som ytterligare pilotstudier, för att sedan 

intervjua ytterligare två elever. Det fanns dock ej tidsutrymme för detta. En annan kritisk 

aspekt vad gäller själva intervjutillfället är att de deltagande eleverna fick kortfattad och 

begränsad information kring vad begreppet “resurs” innebär och syftar till i förhållande till 

stresshantering. Denna information gavs till eleverna i samband med att frågorna ställdes 

under intervjutillfället. Den hade istället kunnat skickats ut skriftligt, och med utförligare 

information, minst en dag innan intervjutillfällena ägde rum. En negativ aspekt av detta hade 

dock varit att eleverna då hade kunnat förbereda sina svar i förväg. Det är därför en 

balansgång man måste ta ställning till i vidare studier. 

6.3 Vidare forskning 

Då denna studies omfång var begränsat till enbart sex stycken elever, skulle det vara 

intressant att genomföra en studie i större skala för att kunna presentera ett mer 

generaliserande resultat. Denna potentiella undersökning skulle kunna utföras både regionalt 

eller nationellt, och gärna med enkäter som metod för insamling av data. Det skulle även vara 

intressant att jämföra skillnader mellan elever från olika socioekonomiska områden. Detta för 

att kunna få större kunskap i hur skolor behöver arbeta för att kunna ge optimala 

förutsättningar till olika typer av elever. Många fotbollsspelare i Sveriges större städer 

kommer från socioekonomiskt utsatta områden, det kan därför finnas ett kunskapsintresse 

även för svensk fotbolls utveckling i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Upplevelse: 

• Berätta om dina erfarenheter av att kombinera studier och elitidrott? Vad har du för 

tidigare erfarenheter? 

• Upplever du att din satsning på idrott har påverkat dina studier? Isåfall hur? 

• Hur upplever du balansen mellan studier och elitidrott? Upplever du att du har en 

balans? 

Ev. följdfråga: Upplever du att det har förändrats under studietiden, och isåfall hur? 

• Hur upplever du att kombinationen av skola och elitidrott har påverkat din fritid? 

Ev. följdfråga: Upplever du att det har förändrats under studietiden, och isåfall hur? 

• Hur upplever du skolans stöd för att klara av att kombinera både studier och idrott? 

Ev följdfråga: Vad har varit bra/dåligt? Vad skulle skolan kunna göra bättre? 

 

Hanterbarhet/coping: 

• Hur prioriterar du mellan studier och idrott? Finns det några perioder när det ena är 

viktigare än det andra? 

• Känner du stress över att kombinera studier och idrott? 

• Vad får dig att känna stress när det gäller kombinationen av studier och idrott? 

Följdfråga: Känner du stress över något annat i livet? 

• Känner du att du har tillräckliga resurser för att kunna hantera kombinationen av 

studier och idrott? T.ex tid, schemaläggning, stöd hemifrån, flexibilitet, rehab, 

studieteknik etc. 

• Om du känner att du har tillräckliga resurser, vilka resurser har hjälpt dig främst i att 

hantera kombinationen av studier och idrott? T.ex stöd hemifrån, tränare, studiestöd 

från skola etc. 

• Om du känner brist på resurser, vilka resurser känner du att du skulle önska mer av för 

att kunna hantera kombinationen av studier och idrott?  

• Hur hanterar du stressande faktorer (t.ex prov, skador etc) när du känner att du inte har 

tillräckligt med resurser för att klara av situationen?  

• Har din syn på NIU-utbildningen förändrats under tidens gång? Om du idag hade fått 

chansen att välja en gymnasieinriktning på nytt, hade du återigen valt NIU-

utbildningen? Varför?  
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Bilaga 2 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur elever som studerar på 
NIU-gymnasium upplever och hanterar kombinationen av teoretiska studier och 
utövande av elitidrott på heltid. Genom undersökningens syfte är målet att vi ska 
kunna svara på följande två frågor: 
  

-       Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott? 
-       Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera 

kombinationen av skola och elitidrott? 

  
Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer 
engelska 

NIU-gymnasium, copingstrategier, stress, stressorer, 
elitidrott/elitidrottare, nationell idrottsinriktning, 
resurser, hanterbarhet, balans, RIG, 
Riksidrottsgymnasier, karriärövergång, dubbla 
karriärer. 

High School athletes, College 
athletes, coping, elite sports, 
resources, stress, manageability, 
balance, career transition. 

  
 
Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra 
källor 

Sökkombination 

SwePub 
  
  
Academic Search elite 
  
  
SwePub 
  
  
PsycINFO 
  
  
GIH:s Bibliotekskatalog 
  

”Stambulova, Natalia + Riksidrottsgymnasie”, Article type: 
Reports 
  
”Elite athletes + School” Article type: Article, Peer review 
  
“Career transition + Stambulova” 
  
  
“Coping + elite sport + stressors”. Journal Article 
  
Spelarutveckling 
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Kommentarer 

Det har varit svårt att hitta relevant material som handlar om NIU-gymnasier. Det 
finns avsevärt mer material som berör Riksidrottsgymnasier, vilket har lett till att vi 
behövt vidga vårt forskningsläge. 

 


