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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin 

elitsatsning med högskolestudier. Studiens frågeställningar är:  

-Vilka motivationsfaktorer är centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer?  

-Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning 

parallellt med högskolestudier? 

 

Metod  

Studien har en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. I studien deltog fyra studenter som kombinerade sin elitsatsning med 

högskolestudier, tre manliga och en kvinnlig. Alla var aktiva på den högsta nivån i sin 

respektive idrott. Studien utgår från Self Determination Theory som teoretisk utgångspunkt.  

 

Resultat 

Samtliga deltagare menade att en inre motivation är väsentlig, för att bedriva kombinationen 

elitsatsning och studier. De mest centrala motivationsfaktorerna var glädje, personlig 

utveckling, och gemenskap. Deltagarna uppfattade och upplevde kombinationen elitsatsning 

och studier som väldigt fysiskt, psykiskt och kognitivt stimulerande och utvecklande. Det 

fanns flera utmaningar så som schematiska svårigheter, tidsbrist och stress. Men i samband 

med att de fick mer erfarenhet och rutin så lärde sig idrottarna att hantera utmaningarna bättre.  

 

Slutsats 

Elitidrott och studier förhåller sig i en beroende relation till varandra. De såg den kognitiva 

stimulansen studierna medförde väldig utvecklande samtidigt som de såg sin elitsatsning som 

en resurs för att klara sina studier. Med tydlig struktur har de påverkat varandra positivt åt 

båda hållen vilket har tillfört ökad balans och meningsfullhet. Kombinationen fungerade bra 

men kunde periodvis vara väldig krävande. Fördelarna med kombinationen övervägde 

utmaningarna. Stödet från skolan fungerar bra men fler resurser kan förbättras för att 

underlätta kombinationen. 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Aim  

The purpose of this study is to investigate what motivates elite athletes to combine their elite 

efforts with college studies. The study's questions are: 

-What motivational factors are central to elite athletes with dual careers? 

-What advantages and challenges do elite athletes experience with pursuing their elite efforts 

in parallel with college studies? 

 

Metod 

The study has a qualitative design where semi-structured interviews were used as a data 

collection method. Four students participated in the study, which combined their elite 

investment with college studies, three male and one female. Everyone was active at the 

highest level in their respective sports. The studie is based on Self Determination Theory as a 

theoretical starting point.  

 

Results 

All participants believed that an intrinsic motivation is essential, to combine studies and elite 

efforts. The most central motivating factors were joy, personal development, and community. 

The participants perceived and experienced the combination of elite initiative and studies as 

very physically, mentally, and cognitively stimulating and developing. There were several 

challenges such as schematic difficulties, lack of time and stress. But as they gained more 

experience and routine, the athletes learned how to handle the challenges better. 

 

Conclusion 

Elite sports and studies relate in an interdependent relationship to each other. They saw the 

cognitive stimulus the studies brought with it a lot of development while at the same time they 

saw their elite initiative as a resource for completing their studies. With a clear structure, they 

have positively influenced each other in both directions, which has added increased balance 

and meaningfulness. The combination worked well but could periodically be very demanding. 

The benefits of the combination outweighed the challenges. The support from the school 

works well but more resources can be improved to facilitate the combination. 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

2.1 Internationellt översikt ..................................................................................................... 2 

2.2 Nationell översikt ............................................................................................................. 3 

2.3 Centrala begrepp .............................................................................................................. 5 

2.4 Forskningsöversikt ........................................................................................................... 5 

2.5 Teoretisk ramverk ............................................................................................................ 9 

3. Syfte och frågeställningar..................................................................................................... 11 

4. Metodik och arbetsplan ........................................................................................................ 11 

4.1 Metodval......................................................................................................................... 11 

4.2 Urval och rekrytering ..................................................................................................... 11 

4.3 Genomförande ................................................................................................................ 12 

4.4 Tillförlitlighetsfrågor ...................................................................................................... 12 

4.5 Intervjuguide .................................................................................................................. 12 

4.6 Etiska aspekter................................................................................................................ 13 

4.7 Databearbetning ............................................................................................................. 13 

5. Resultat ................................................................................................................................. 16 

5.1 Centrala motivationsfaktorer .......................................................................................... 16 

5.1.1 Inre motivation ........................................................................................................ 16 

5.1.2 Självbestämmande ................................................................................................... 17 

5.1.3 Personlig utveckling ................................................................................................ 18 

5.1.4 Gemenskap/Tillhörighet .......................................................................................... 18 

5.1.5 Familjen och omgivningens betydelse .................................................................... 19 

5.2 Fördelar med kombinationen ......................................................................................... 19 

5.2.1 Framtidsförsäkring .................................................................................................. 19 

5.2.2 Balans ...................................................................................................................... 20 

5.2.3 Identitet.................................................................................................................... 20 

5.2.4 Frihet och flexibilitet ............................................................................................... 21 

5.3 Utmaningar med kombinationen .................................................................................... 21 

5.3.1 Hur studierna och idrotten påverkar varandra ......................................................... 21 

5.3.2 Tidsbrist och stress .................................................................................................. 22 

5.3.3 Stöd från Skolan ...................................................................................................... 23 



 

 

 

5.3.4 Ekonomi .................................................................................................................. 23 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 24 

6.1 Centrala motivationsfaktorer ...................................................................................... 24 

6.2 Fördelar med kombinationen ..................................................................................... 26 

6.3 Utmaningar med kombinationen ................................................................................ 27 

6.4 Metoddiskussion............................................................................................................. 29 

6.5 Framtida forskning ......................................................................................................... 30 

7. Slutsatser .......................................................................................................................... 30 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 31 

 

Bilaga 1 litteratursökning 

Bilaga 2 Intervjuguide  

Bilaga 3 Informations om studien / Samtyckes blankett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

1. Introduktion 

Idag ställs det höga krav på elitidrottare, framför allt måste dessa ägna sig mer och mer åt 

idrotten, för att bli nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Verkligheten är den att 

endast en begränsad skara elitidrottare lyckas livnära sig på sin idrott och ännu färre kan lita 

på åtgärder från sin förbund eller land med ekonomiskt, socialt och psykologisk stöd. 

Idrottare är också medvetna om att en elitidrottskarriär varar under en kortare del av deras 

yrkesverksamma liv. Stödet är också väldigt begränsat när elitidrottarnas karriär är över 

(Stambulova, Stephan & Japhag 2007). Detta visar att en elitidrottare behöver något att falla 

tillbaka på när den idrottsliga karriären är över.  

 

Den svenska idrottsmodellen utgår i stort från breddidrotten där barn och ungdomsidrotten 

står i centrum, och där huvudfokus är ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra 

som möjligt” (Fahlström, 2015). Där det stora målet med idrotten är att skapa så många goda 

idrottsmiljöer som möjligt. Miljöer som består av idrottsglädje och gemenskap, kommer 

också att öka möjligheterna till utveckling. men även där fler barn och ungdomar kommer att 

få en trevlig upplevelse av idrotten (Bengtsson & Fallby, 2011). En annan aspekt är att 

idrotten är starkt kopplad till folkhälsa och demokratifostran (Fahlström, 2015). Det har ändå 

skapats möjligheter att utveckla elitidrottsprogram genom riksidrottsgymnasier och 

riksidrottsuniversitet och andra statliga satsningar, mestadels på initiativ från 

Riksidrottsförbundet. Men även Olympiska Kommittén (SOK) har bidragit med stöd på 

elitidrottsområdet för de idrotter som ingår i det olympiska programmet.  

 

Ett stort steg i en elitidrottares liv är när de övergår från att vara junior till senior. Lika viktig 

är fasen när de övergår från nationell till internationell nivå. Detta kan vara en kritisk punkt 

menar Stambulova (2009) då en del börjar tävla med mer erfarna seniorer där konkurrensen 

hårdnar. Dessutom sker en övergång från gymnasieskolan till högskolan med högre och mer 

omfattande studiekrav. Finns det inget individuellt anpassad studiestöd så blir det komplicerat 

att finna ändamålsenliga kombinationer mellan elitidrott och studier (Bengtsson & Fallby 

2011; Fahlén & Sjöblom 2012).  
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En Dubbel karriär har blivit mer och mer känt och etablerad bland svenska universitet och 

högskolor men samtidigt är detta fenomen också relativ ny inom idrottspsykologiska 

forskningsperspektiv (Stambulova 2009; Engström, Franck & Linnér, 2013). 

Det finns därför skäl att undersöka vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin 

elitsatsning med högskolestudier. Samt vilka fördelar och utmaningar det finns med detta.  

2. Bakgrund  

2.1 Internationellt översikt 

Internationellt gör många länder stora satsningar för att skapa idrottssystem i syfte att vinna 

de åtråvärda medaljerna på de stora mästerskap som arrangeras i världen. I början av 1900-

talet hade många av dessa idrottssystem odelat fokus på att bedriva endast träning och tävling 

på elitnivå. Men under 1990 började fler idrottare kombinera elitsatsning med studier (Fahlén 

& Sjöblom, 2012). Få elitidrottare har möjlighet att satsa på sin idrott helhjärtat utan att 

behöva arbeta. Att kombinera sin idrottssatsning med studier säkrar också något för 

elitidrottaren att falla tillbaka på efter karriären. Den internationellt hårda konkurrensen har 

lett till kapprustning som tydliggjort den starka professionalisering och kommersialisering 

man ser idag (Dartsch & Pihlblad, 2012). 

 

Australien är internationellt känt för att ha en av världens bästa elitidrottsmodeller, Australia 

Institute of Sport (AIS) är en av de myndigheter som har ansvar för idrott och 

utvecklingsfrågor kring hur Australien ska bli internationellt konkurrenskraftig (Australien 

guvernement 2020). 2004 lanserades Elite Athlete Friendly University ett program vars 

målsättning är att ge stöd till elitidrottare som kombinerar sin elitsatsning med studier. Det är 

cirka 40 universitet i landet som är engagerade i denna satsning. Exempelvis finns det en 

samordnare (dk-koordinator) på varje universitet som hjälper elitidrottarna att hålla kontakt 

med de olika institutionerna på universiteten och med studievägledarna för att planera 

studieanpassningar. Det är också denna samordnare de elitidrottande studenterna ska kunna 

vända sig till om de har olika frågor och funderingar. Studievägledarens uppgift är att vägleda 

studenterna under deras studietid. De universitet som ingår i detta program erbjuder även 

stödinsatser i form av boende, möjlighet till anpassad studietakt, flytta en tentamen, möjlighet  
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att söka stipendier från AIS, avtal och samarbeten med 40 av alla australiensiska universitet. 

Stödprogrammets viktigaste syfte är att hjälpa elitidrottare få en balans mellan studier och 

elitidrott. Genom bland annat individuellt anpassade studiemöjligheter. Redelius och Uebel 

(2009) menar att den australiensiska modellen har internationellt hög standard och betonar 

framförallt karriärsövergången som en framgångsrik del i deras arbete med stödinsatser efter 

elitidrotts karriären är slut.  

 

USA är ett annat internationellt idrottsligt framgångsrikt land som gjort stora investeringar i 

sina elitstödsprogram. Landets huvudförbund som driver arbetet med detta heter National 

(Collegiate Athletic Association 2004) och arbetar framför allt med att ge elitidrottare 

möjlighet och förutsättningar att kombinera elitsatsning med studier men även möjligheter till 

ett socialt liv utanför denna kombination. College och universiteten i USA följer NCAA:s 

riktlinjer med stödinsatser men kan i sin tur ha sina egna riktlinjer med krav att studenterna 

uppnår goda resultat i majoriteten av kurserna för att fortsätta få bedriva sin elitsatsning. 

College och universiteten vill att studenterna sköter sin elitsatsning likväl som de presterar i 

sina studier. Förutsättningarna för att lyckas med sin elitsatsning och studier ska vara 

densamma varför man betonar vikten av att prestera i båda delarna. Därför menar NCAA att 

det är viktigt att man ger studenterna goda möjligheter till att uppnå framgångsrika resultat i 

både idrott och studier (NCAA, 2004). 

2.2 Nationell översikt 

Den svenska idrottsmodellen är uppbyggd genom att specialidrottsförbund, idrottsföreningar, 

skola och kommun får ett gemensamt ekonomiskt och socialt ansvar för att elever ska ha 

möjlighet att kombinera sin idrottsutveckling med studier (Riksidrottsförbundet, 2010). År 

1969 introducerades det första förslaget till en kombination av elitidrott och utbildning på 

gymnasial nivå. Kombinationen elitidrott och utbildning och ämnet specialidrott realiserades 

och gjorde sin entré i skolans studieplan år 1982 (Jonsson, 2000). De två vanligaste 

utbildningsformerna för elever som vill kombinera studier med idrott på gymnasieskolan är 

att de kan studera på ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller på ett nationellt godkänt 

idrottsutbildningsprogram (NIU). På RIG och NIU får eleverna stöd att kombinera elitidrott 

med studier där de även läser tilläggsämnet specialidrott.  

Utvecklingschefen på Riksidrottsförbundet, Maja Uebel (2018), menar att Sverige med sina  
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RIG och NIU har ett av världens bästa system. Men det är också allt fler elever som vill 

fortsätta bedriva sin elitsatsning efter gymnasiet och att det då uppstår samma behov av en 

nationell modell på universitets och högskolenivå. Fram till 2018 har det inte riktigt funnits 

ett anpassat stöd med riktlinjer på den här nivån. (Riksidrottsförbundet, 2018). 

 

Den europeiska förlagan till dokumentet “The EU Guidelines on Dual Careers of Athletes” 

från (2012) fanns sedan tidigare, vars syfte är att underlätta att kombinera elitidrott med 

studier. 2018 blev Sverige först i Europa att göra nationella anpassningar och ta fram egna 

nationella riktlinjer som vägledning och stöd för de olika Riksidrottsuniversitet (RIU) eller 

Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Tack vare dessa riktlinjer kan nu även (RIU) och (EVL) 

erbjuda bättre anpassat stöd till elitidrottare som kombinerar sin elitsatsning med studier. Det 

ska bland annat finnas en dk-kordinator (dubbel-karriär) skapad just för att erbjuda struktur 

för studenter och personalen på lärosäten som arbetar kring kombinationen elitidrott och 

studier. Syftet är att ge studenterna vägledning och trygghet som exempelvis att gå ner i 

studietakt eller anpassa tentor och skrivningar i samband med tävlingar. Jämfört med 

riktlinjerna på gymnasiet är riktlinjerna inte lika etablerade på högskolor och universitet men 

man är på god väg att likställa samma möjligheter för högskolestudenter som för 

gymnasieelever (Riksidrottsförbundet, 2018).  Dubbla karriärer har blivit mer och mer känt 

och etablerat bland svenska universitet och högskolor men samtidigt är detta fenomen också 

relativ nytt inom idrottspsykologisk forskning (Stambulova, Engström, Franck & Linnér, 

2013). 

 

Ett viktigt steg är när de aktiva går från junior till senior vilket sker någonstans mellan 

gymnasiet och högskola. Detta kan vara en kritisk punkt menar Stambulova (2009) då en del 

börjar tävla med mer erfarna seniorer och konkurrensen hårdnar i kombination med att man 

behöver läsa högre volymer med litteratur. Finns det inget individuellt anpassad studiestöd så 

blir det komplicerat att finna ändamålsenliga kombinationer mellan elitidrott och studier 

(Fahlén & Sjöblom, 2012). Det finns därför skäl att undersöka vad som motiverar elitidrottare 

att kombinera sin elitsatsning med högskolestudier samt vilka fördelar och utmaningar det 

finns med detta.  
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2.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begrepp i studien utifrån hur författaren tillämpar begreppen. Ett 

tillägg är att två benämningar kommer göras i texten när det kommer till benämningen 

idrottare i form av dels elitidrottare dels student-idrottare båda två åsyftar samma sak. Detta 

för att göra begreppet mer nyanserad pga. sammanhang och kontext.  

 

Elitidrott 

För att räknas som elitidrottare följer denna studie Umeå universitet (2020) riktlinjer och krav  

för att bli antagen och skriva elitidrottsavtal med högskolan, Dessa elitidrottare ska befinna 

sig i den högsta eller näst högsta serien/divisionen inom sin idrott. Finns det färre än fyra 

serier gäller endast den högsta. Är utövaren aktiv inom individuell idrott är kriterierna att 

antingen tävla på nationell mästerskapsnivå eller landslagsnivå.  

 

Akademiska studier   

Enligt artikel 7§ i 1 kap. av högskolelagen (1992:1413) finns det tre nivåer av akademiska 

studier. Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Akademiska studier på grundnivå 

resulterar i en kandidatexamen, yrkesexamen eller högskoleexamen. I studien definieras 

akademiska studier som utbildning vid universitet eller högskola. Individerna måste studera 

ett program om minst 90 högskolepoäng (grundnivå). 

 

Dubbel karriär  

En dubbel karriär även kallad (DK) kan definieras som en karriär med två huvudinriktningar: 

idrott- och studier eller idrott och arbete Stambulova & Wylleman, (2015).  

2.4 Forskningsöversikt  

Josefson, Lindvall och Stenling (2019) menar att självbestämmande motivation visar att 

elitidrottare anstränger sig blir uthålliga och stannar kvar i idrotten länge. Forskning visar 

också att hög grad av självbestämmande det vill säga autonomi är viktigare än yttre 

motivationsfaktorer (Josefson, Lindvall & Stenling 2019). Gagné och Deci (2005) menar att 

om man tillfredsställer de tre psykologiska grundläggande behoven autonomi, tillhörighet och  

kompetens så ger det näring åt motivationen, det vill säga att individen blir mer motiverad  
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vilket leder till att denne både presterar bättre och känner ett större välbefinnande. 

I en studie (Aquilina, 2013) vars syfte var att identifiera både möjligheter och begränsningar 

som student-idrottare upplever med att kombinera en akademisk och idrottslig karriär försökte 

man kartlägga motiven till vad som motiverade studenterna att kombinera elitidrott med 

studier. I resultaten framkom det att ett av skälen var den intellektuella stimulansen från den 

akademiska karriären då många upplever idrotten som väldigt ensidig. Genom att fokusera på 

sin akademiska examen menade många av student-idrottarna att det hjälpte dem att förbli 

motiverade för att ta sig an utmaningarna som idrotten förde med sig. En student-idrottare i 

studien menade att när det var intensiva studieperioder kunde det påverka idrotten negativt 

samtidigt som det å andra sidan kunde sporra denne att fullfölja sin träning. För mycket 

tävlingar i samband med studier kunde även påverka studierna negativt eftersom idrotten tog 

mycket tid i anspråk. Det krävs således tydliga strukturer och en realistisk förväntan på den 

egna förmågan och hur mycket de hinner med under dessa intensiva perioder (Aquilina, 

2013). 

 

En annan motivationsfaktor som framkom i intervjuerna (Aquilina, 2013). var att det fanns en 

stark övertygelse om att de två parallella karriärerna stöttade varandra eftersom de färdigheter 

de kunde få från den ena kunde de framgångsrikt överföra till den andra. Deltagarna drog 

slutsatsen att de med tiden kunde utnyttja styrkorna i sina satsningar vilket i sin tur ledde till 

att de blev bättre student-idrottare. Tekavc (2015) menar vidare att dessa positiva effekter 

bidrar till högre självkänsla och personlig tillfredsställelse. De huvudsakliga resultaten i 

(Aquilina, 2013) studien visar att fördelen med att kombinera elitidrott med studier är att 

dessa har en ömsesidig kompletterande funktion.  

 

Forskning från Australien och Danmark har påvisat goda argument för att skaffa sig en 

utbildning parallellt med sin sportsliga satsning då detta medförde förbättrad idrottslig 

prestation. Den danske forskaren Jens Bundgaard vid Aarhus universitet studerade den danska 

OS truppen i Rio 2016. Det visade sig att 38 procent av truppen studerade parallellt med sina 

idrottskarriärer. Det som var intressant var att dessa 38 procent stod för  

hela 58 procent av den danska medaljskörden. Det var inget förvånande då tidigare studier 

från Australien påvisat samma fynd. Det som var förvånande enligt Bundgaard var den stora  
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skillnaden i prestation mellan de som studerade och de som inte studerade.  

2015 genomfördes en spansk undersökning med syfte att undersöka möjligheter och 

utmaningar med en dubbelkarriär med hjälp av ett stödprogram. Med hjälp av 

stödprogrammet jämfördes två grupper som bestod av spanska olympier som bedrev 

högskolestudier parallellt med sin elitsatsning. Den ena gruppen genomförde studier och 

träning med stödprogram och hade också tillgång till anpassat stöd i form av professionell 

rådgivning, socialt och ekonomisk stöd medan den andra gruppen var utan stödprogram. 

Resultatet visade att det var mycket krävande att kombinera elitidrott med studier även med 

stödprogram (Subijano, el at 2015). Det som ytterligare framkom var att båda grupperna 

uppfattade samma utmaningar och svårigheter vilket var tidshållningen, schematiska 

svårigheter samt obligatoriska moment. Gruppen som omfattades av stödprogrammet fick i 

allmänhet en positiv effekt på de akademiska studierna. Ett annat tydligt samband var att 

dessa slutförde sina studier i högre utsträckning än de som inte ingick i stödprogrammet.  

 

Vidare har även Fryklund (2012) undersökt möjligheterna till en dubbel karriär bland svenska 

elitidrottare. I Fryklunds studie fann man liknande resultat som den spanska studien. Fryklund 

(2012) poängterar att kombinationen elitidrott och studier är väldigt krävande men möjlig. För 

att kunna stärka och främja framgångsrika dubbla karriärer behövs både ekonomiskt och 

praktiskt stöd i båda miljöerna i form karriärstödsprogram liknande den spanska 

undersökningen. Fryklund (2012) undersökte mer specifikt hur student-idrottarna anpassade 

sig till universitet och högskolestudier under deras inledande första år samt hur en 

karriärövergång såg ut efter genomförda studier. Det som framkom i Fryklunds studie var att 

student-idrottare inte hade utvecklade copingstrategier och framför allt hade svårt med 

tidshållningen.  

 

I en annan studie (Miller & Kerrs, 2002) fann man att deltagarna värderade sina idrottsliga 

prestationer högre än de akademiska framstegen. Syftet med studien var att bland annat att 

identifiera de centrala komponenterna hos kanadensiska student-idrottare under deras fjärde 

och femte år på universitetet. Undersökningen utgick från tre grundläggande kärnvärden och 

hur de påverkade student-idrottarnas liv. Dessa kärnvärden kan man likna vid olika teman 

eller sfärer som student-idrottarnas liv kretsade kring, en atletisk, en akademisk och en social 

sfär. Förhållandet mellan dessa sfärer beskrevs som konkurrenskraftiga vilket tvingade 

student-idrottarna att göra ett antal kompromisser och förhandlingar. Resultatet visade att 
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student-idrottarnas sociala sfär missgynnades mest i denna kombination då den sociala 

interaktionen mestadels bestod av lagkamrater och andra idrottare (Miller & Kerr, 2002). 

Student-Idrottare uppfattar olika stadier i sin atletiska karriär, som är kopplade till 

övergångarna och utmanar inte bara deras atletiska och akademiska / yrkesmässiga karriär, 

utan också andra områden i deras liv. Resultatet avslöjade också att student-idrottarna flyttade 

fokus till den akademiska sfären under de sista åren på universitetet. Och att de första åren var 

de mest kritiska till valet att fortsätta med kombinationen. Orsaken till detta var att de inte 

hade hunnit anpassa sig och hade inga utvecklade strukturerade strategier för att hantera 

kombinationen då den medförde stor påfrestning (Miller & Kerr 2002; Fryklund 2002). 

 

Vidare har det i studier framkommit att det är vanligt med ett pressat schema bland 

studentidrottarna vilket kan orsaka stress. Det i sin tur påverkar individens energi till att 

studera eller idrotta (Geranisova & Ronkainen 2014: Stambulova 2015). Utöver ett pressat 

schema så framkom det i intervjuer med elitaktiva att vissa lärare kan påverka studierna 

genom att inte visa förståelse för att hitta alternativa lösningar för att underlätta 

kombinationen av elitidrott och studier (Geranisova & Ronkainen, 2014). 

 

I en studie (Brandy Sue Leffler, 2012) undersöktes hur förberedda amerikanska 

universitetsstudenter ansåg sig vara för att avsluta sina idrottskarriärer. I studien framgår hur 

en plan för att avsluta sin idrottskarriär kan medföra en underlättad övergång där student-

idrottaren har något att se fram emot efter idrottskarriären. Brandy Sue Leffler (2012) betonar 

vikten av att det ska finnas vägledning och utbildning kring ett liv efter elitsatsningen då de 

som inte har en plan riskerar att uppleva en försvårad övergång. 

 

Att elitidrottare för över sina egenskaper och förmågor från sin idrottskarriär till sina studier 

är något Stråhlman (1997) uppmärksammar i sin studie och menar att det finns både positiva 

och negativa egenskaper som förstärks av en idrottskarriär. De positiva egenskaperna är 

sådant som laganda, målmedvetenhet och disciplin medan negativa egenskaper kan vara 

egocentricitet och “vassa armbågar”. Om idrottarna sedan upplevde att elitkarriären var till 

deras fördel berodde på hur väl de lyckats omsätta dessa egenskaper till studierna. Detta gäller 

oavsett om yrket har idrottsanknytning eller inte. 
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2.5 Teoretisk ramverk 

Self determination Theory (SDT) är en motivationsteori som utvecklats av Deci och Ryan 

(1985) och kommer användas som en utgångspunkt för denna studie, då teorin är relevant och 

passande utifrån undersökningsområdet. Motivation är ett svåröverskådligt fenomen då det 

har olika betydelse för olika individer. Enligt Nationalencyklopedin (2020) definieras 

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

beteendet mot olika mål”. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar 

och varför vi gör vissa saker snarare än andra. SDT utgår från tre psykologiska behov som är 

väsentliga för främjande av inre motivation. Dessa är autonomi, tillhörighet och kompetens. 

Enligt SDT finns det två typer av motivation, vilken typ av motivation det handlar om är 

betydelsefullt när det kommer till att förutspå ett framgångsrikt resultat. Inom SDT skiljer 

man på inre och yttre motivation medan avsaknad av motivation benämnas som amotivation. 

För att ett beteende ska bli inre motiverat är det nödvändig att de tre psykologiska 

grundbehoven kompetens, autonomi och tillhörighet tillfredsställs (Deci & Ryan, 1985; 

2000). 

 

Yttre motivation handlar oftast om att man gör någonting så att det leder till någon form av 

resultat eller utfall. Yttre motivation delas in i fyra olika underkategorier: extern reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Dessa underkategorier 

varierar beroende på om motivationen är autonom eller kontrollerad. De underkategorier som 

hör till kontrollerad motivation, det vill säga att en individ motiveras av eller strävar efter en 

belöning eller för att undvika en bestraffning utgår från extern reglering och introjicerad 

reglering (Deci & Ryan, 1985; 2000). 

 

Extern eller introjicerad reglering betyder att en individ känner press att ägna sig åt ett 

handlingssätt i syfte att undvika känslor av ångest, skam och skuld. Ett exempel är att en 

individ väljer att träna för att undvika skuldkänslor och inte för att aktiviteten är 

tillfredsställande (Deci & Ryan, 1985; 2000) 

 

De andra två underkategorierna är identifierad och integrerad reglering och utgår från 

autonom motivation och handlar om att beteende börjar bli mer frivilligt samt att beteendet 

blir en del av personen. Personen börjar se ett värde i beteendet och börjar acceptera det som 

sitt eget, i detta fall kan det vara att en individ som tränar eftersom denne tycker att det är 
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viktig att vara mån om sin hälsa, men inte upplever det som helt tillfredställande. Detta 

beteende är mer autonomt men innehåller fortfarande inslag av kontrollerad motivation. Först 

vid integrerad reglering tycker individen att beteendet är viktig och ser det som del av sin 

identitet och sina värderingar. Dock finns det en distinktion mellan integrerad reglering och 

inre motivation då individen fortfarande utför ett beteende eller en aktivitet med syfte att det 

ska leda till någon form av resultat. 

 

Inre motivation styrs av tillfredställelse och påvisar en hög grad av självbestämmande. En 

viktigt faktor för inre motivation är kompetens. Alla har ett behov av att känna sig duktiga på 

det de gör. Den andra faktorn för inre motivation är autonomi, det vill säga individen upplever 

en frihet att följa sina intressen samt att frivilligt ägna sig åt en aktivitet (Deci & Ryan, 2000). 

Dessa två psykologiska grundbehov är vitala för att en individ ska uppleva inre motivation 

(Deci & Ryan, 2000). Tillhörighet är en tredje faktor som är viktig när det gäller att utföra en 

viss aktivitet. Ju äldre en individ blir desto mer minskar hans/hennes inre motivation. En 

anledning är att sociala roller i samhället inger en känsla av att friheten minskar (Deci & 

Ryan, 1985; 2000).  

 

En kritik som har framförts mot SDT är att när den introducerades var att den var lätt att slå 

håll på men sen när den. vidareutvecklades med de psykologiska grundbehoven kompetens, 

autonomi och tillhörighet har den stärkts och anses idag som en av de mer framgångsrika 

motivationsteorierna (Deci & Ryan, 1985; 2000). 

 

Amotivation är ett begrepp som menar att personer saknar motivation till att handla. Den 

motivationspsykologiska teorin handlar om mening mellan uppgifter och aktiviteter, desto 

mer amotivation en människa har desto mer behövs yttre motivation. Känsla av kompetens, 

självbestämmande och social tillhörighet är faktorer som motiverar människor (Deci & Ryan, 

1985; 2000). I studiens resultatkapitel kommer elitidrottarnas att tala om deras syn på 

motivation. Uppsatsen utgår från Self Determination Theory för att belysa likheter och 

skillnader i elitidrottarnas svar i intervjuerna. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar studenter att kombinera elitidrott 

med högskolestudier.  

 

Frågeställningar:  

-Vilka motivationsfaktorer är det centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer? 

-Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning 

parallellt med högskolestudier? 

4. Metodik och arbetsplan 

4.1 Metodval  

Denna studie har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. Eftersom studien har som syfte att undersöka vad som motiverar 

högskolestudenter att kombinera elitsatsning med akademiska heltidsstudier utgår studien från  

en kvalitativ ansats. Således är intervjuer en lämplig metod då den ger djup  

förståelse för fenomenet. Deltagarnas svar har analyserats för att hitta likheter och skillnader 

utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

4.2 Urval och rekrytering 

För att säkra att deltagarna ger relevanta och pålitliga svar kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar har urvalet utgått ifrån två kriterier. Det ena är att de är aktiva inom den 

absolut högsta nivån i Sverige och det andra är att de studerar på ett elitidrottsvänlig högskola 

eller universitet minst på halvfart. Antalet deltagare i denna studie består av fyra elitidrottare, 

från en och samma högskola i Mellansverige, tre manliga och en kvinnlig i åldrarna 24–26 år. 

Tre av dessa tävlar inom individuella idrottsgrenar medan en är aktiv inom lagsport. Alla 

studerar på heltid och är inne på sitt sista år på sin högskoleutbildning. Från början var det 

tänkt att det skulle bli fem intervjuer men en föll bort då denne inte uppfyllde 

urvalskriterierna. Två deltagare i de individuella grenarna har vunnit SM i sina respektive 

idrotter. Den tredje individuella elitidrottaren vara rankad topp fem i sin idrott i flera år rad. 

Den fjärde spelar med ett lag i den näst högsta serien i Sverige. Samtliga fyra elitidrottare som 
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deltog i studien gav sitt samtycke till att medverka i studien. Undersökningsgruppen 

rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom kvalitativa studier ofta är tidskrävande i 

kombination med att man är tidsbegränsad (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.3 Genomförande 

Författaren tog kontakt med studenter från Gymnastik och idrottshögskolan som är en av fem 

högskolor i Sverige som klassas som Riksidrottsuniversitet. Detta ansågs lämpligt då 

sannolikheten att hitta potentiella kandidater här var hög. Deltagarna kontaktades via mejl 

med information om studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 3). Författaren kontaktade 

respektive deltagare om en passande tid och plats för intervju. Två av intervjuerna skedde via 

Skype då deltagare befann sig utomlands vid denna tidpunkt, de andra två skedde på plats. 

Samtliga intervjuer skedde på bekvämlig tid och plats där risken att störas var minimal. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes för att ge deltagarna möjlighet att ge 

utförliga svar samt med möjlighet att ställa följdfrågor, (se bilaga 2). Varje intervju varade i 

cirka 50 minuter. 

4.4 Tillförlitlighetsfrågor  

För intervjuerna som skedde på plats användes inspelningsfunktionen i privat telefon för att 

lagra datamaterialet. De två andra intervjuerna spelades både in via inspelningsfunktion på 

författarens telefon men även på Skypes egen inspelningsfunktion. Efter detta transkriberades 

intervjuerna. En pilotstudie utvecklades för att testa om frågorna var tillräckligt tydligt 

formulerade samt för att kontrollera och säkerställa intervjuguidens kvalitet och reliabilitet. 

Det vill säga för att kunna utläsa om intervjun gav bra och relevant information utifrån 

studiens syfte. Det var också viktigt att intervjutiden inte blev längre än vad som informerats 

om (Hassmén & Hassmén, 2008). Med hjälp av pilotstudien kunde författaren lättare undvika  

att intervjuaren agerar på ett sätt som får intervjupersonerna att medvetet eller omedvetet ge 

svar som förväntats av dem (Patel & Davidson, 2011). Två av intervjuerna genomfördes i 

grupprum i ett bibliotek för att minska distraktioner som kunde störa samtalet.  

4.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden konstruerades så att den börjar med inledningsfrågor för att sedan övergå till 

öppna huvudfrågor och följdfrågor vilket Hassmén & Hassmén (2008) menar kan var bra då 

deltagarna känner sig mer avslappnade. Frågorna var utformade utifrån en lista över specifika  
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teman, där de intervjuade hade stor frihet att utforma sina svar. Flera av frågorna hade 

följdfrågor som ”kan du beskriva mera” vilket gav deltagarna möjlighet att ge mer utförliga 

svar.  

4.6 Etiska aspekter   

Studie utgår från vetenskapsrådets fyra etiska aspekter. Utifrån informationskravet fick 

deltagarna information om studien och genom samtyckeskravet godkände de sitt deltagande. 

Deltagarna blev också informerade om att det är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan utan att behöva förklara sig. Konfidentialitetskravet togs också i beaktning 

genom att intervjupersonerna erhöll största möjliga anonymitet. De informerades även om 

nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012). Efter transkriberingen raderades ljudfilerna. 

Under undersökningstiden var intervjuerna i tryggt förvar och inlåsta i ett skåp som bara 

författaren har tillgång till. Då alla studenterna var över 18 år och myndiga behövdes inte 

målsmans godkännande däremot fick de skriva under ett samtyckesblankett, (se bilaga 3). 

4.7 Databearbetning 

Denna studie har en kvalitativ deduktiv ansats det vill säga där författaren utgår ifrån en 

teoretiskt utgångspunkt. För att tolka datamaterialet kommer innehållsanalys användas i 

denna studie. En innehållsanalys är en vetenskaplig metod där man noggrant och systematiskt 

analyserar och tolkar innehållet i materialet med avsikt att identifiera teman, mönster och 

mening, vilket oftast görs med någon form av text med kommunikationsinnehåll (Hassmen & 

Hassmen, 2008). Efter att dessa transkriberade intervjuer hade sammanställts så gjordes en 

analys med hjälp av Manifest Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmann, (2004).  

Genom att analysera intervjuerna med denna metod fick författaren fram specifika teman med 

hjälp av den teoretiska modell som författaren förehöll sig till. Detta gjorde att författaren 

kunde tematisera data och se skillnader och likheter i intervjuerna.  

  

I bearbetningen av texten valdes en meningsbärande enhet som bestod av längre meningar 

som ansågs relevanta och betydelsefulla för undersökningen. Det kondenserades till en 

deskriptiv beskrivande mening för att i sista steget generera en kod. När koderna 

sammanställts och placerats i rätt tema utifrån den teoretiska modellen delades de in under  

frågeställningens centrala motivationsfaktorer, fördelar och utmaningar med kombinationen 

som sedan skrevs ner löpande i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Varje intervju har 
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tematiserats, kodats och analyserats var för sig och på samma tillvägagångssätt för att 

säkerställa bearbetningen av materialet. Tydliga beskrivningar användes som citat. För att öka 

analysens trovärdighet läste författaren igenom underlaget ett flertal gånger för att inte missa 

viktig information. 
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Tabell. Tre exempel på analysförfarande  

Meningsbärande  

Enhet 

Kondenserande 

Enhet 

Kodning  Sub-tema  Tema  

”Helt enkelt bara min motivation du 

kommer möta tränare som säger att 

du inte är bra, du kan möta lärare 

som säger att du inte är bra, d.v.s. 

du kommer möta mentorer som 

kanske inte är dem mest 

pedagogiska. Om du inte har en 

inre vilja eller inre motivation för 

att bli bra så slutar du vilket tyvärr 

dem flesta gör du ska verkligen ha 

den här motivationen kärleken i vad 

du gör för att verkligen hålla på 

med det, inga externa faktorer som 

helst eller pengar i världen ge mer 

motivation, inre motivation är 

oslagbar tycker jag.” 

  

 

”Helt enkelt bara min 

motivation Om du inte 

har en inre vilja eller 

inre motivation för att 

bli bra du ska 

verkligen ha den här 

motivationen kärleken 

i vad du gör för att 

verkligen hålla på med 

det, inga externa 

faktorer som helst eller 

pengar i världen ge 

mer motivation, inre 

motivation är oslagbar 

tycker jag.” 

 

Kärlek, 

oslagbar  

Själv 

bestämmande 

 

Inre 

motivation 

Motivation 

”Det är en investering i dig själv, 

du blir väldig duktig på att hantera 

tidspress, planering, Då du blir 

duktig på två grejer samtidigt både 

en fysisk nivå och kognitiv och i 

bästa fall även på social nivå 

hoppas jag och du lär känna dig 

själv mycket bättre du lär känna 

dina gränser som jag sa tidigare du 

lär känna din kapacitet vad du 

klarar av helt summerat är det en 

inre resa lära känna sig själv bättre 

och utvecklas som människa det är 

fördelarna du kommer definitivt 

utvecklas som människa om du 

kombinerar båda två skulle jag säga 

som största fördelen” 

”Det är en investering i 

dig själ, du blir duktig 

på två grejer samtidigt 

både en fysisk nivå och 

kognitiv och i bästa 

fall även på social nivå 

hoppas jag du kommer 

definitivt utvecklas 

som människa om du 

kombinerar båda två 

skulle jag säga som 

största fördelen”. 

Investering 

Omställning,  

Fysisk och 

kognitiv, 

 

Utveckling  Fördelar med 

kombinationen 

”Just det här att du ska vara duktig 

på att planera det är en utmaning att 

vara duktig med time- management 

vara realistisk med din kapacitet det 

är ju svårt speciellt i början när man 

inte har erfarenhet av akademiska 

studier det är ju svårt att då veta hur 

stor insats man ska lägga på uppgift 

eller hur mycket tid man ska lägga 

på den tenta och läsa jag tror det är 

som sporten att med erfarenhet blir 

definitivt lättare det är en utmaning 

det här med veta vilken kapacitet 

det krävs för examen och 

examinationer på universitet och 

tävlingar i sporten och dessutom 

både samtidigt” 

”Det är en utmaning att 

vara duktig med time- 

management vara 

realistisk med din 

kapacitet svårt att då 

veta hur stor insats 

man ska lägga på 

uppgift eller hur 

mycket tid man ska 

lägga på den tenta det 

här med att veta vilken 

kapacitet det krävs för 

examen och 

examinationer på 

universitet och 

tävlingar i sporten och 

dessutom både 

samtidigt” 

Insats, 

kapacitet 

Realistisk 

 

   Tid  Utmaningar med 

kombinationen 
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5. Resultat   

Med utgångspunkten från frågeställningarna konstruerades de tre huvudkategorierna centrala 

motivationsfaktorer, fördelar med kombinationen och utmaningar med kombinationen. 

Utifrån analysen identifierades flera underrubriker. Deltagarna benämns med figurerade 

namn. 

 

• Amir, aktiv i en lagidrott i den näst högsta ligan i Sverige.  

• Johanna, individuell idrott, rankad som en av dem absolut bästa i Sverige, även 

vunnit SM. 

• Igor, individuell idrott rankad bland en av de bästa i Sverige,  

• Mika, individuell idrott rankad 5 flera år i rad i sin idrott.  

 

5.1 Centrala motivationsfaktorer 

Deltagarna nämner flera olika motivationsfaktorer bakom beslutet att kombinera sin 

elitsatsning parallellt med akademiska studier. De mest centrala och gemensamma faktorerna 

för deras elitsatsning är glädje, personlig utveckling, hög grad av självbestämmande, 

gemenskap och familj. Flera av dessa faktorer genomsyrade även valet att genomföra en 

idrottsrelaterad utbildning. Dock var huvudorsaken kopplad till mer långsiktig satsning det 

vill säga investeringsvärde.  

 

5.1.1 Inre motivation  

Samtliga var överens om att idrotten tillförde mycket glädje, personlig utveckling och 

gemenskap vilket har varit avgörande till varför de valt att kombinera elitidrott med 

högskolestudier. Dessa faktorer var starkt kopplade till inre motivation enligt definitionen av 

inre motivation i denna undersökning. Nedan följer några exempel på citat från deltagarna.  

 

Jag kan säga så här det är kul och det är inte jobbigt att klara både skolan och idrotten. 

(Amir) 

 

             Jag skulle nog säga en kombinerad väldig stor glädje och nyfikenhet. (Johanna) 
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Du ska verkligen ha den här kärleken i vad du gör för att verkligen hålla på med det. 

(Igor) 

 

Även om jag har mina mål och målsättningar gör jag det med glädje liksom i mitt egna 

idrottande. (Mika) 

 

Även inre motivation och en hög grad av investeringsvärde var också kopplat till varför de 

valt att studera en idrottsrelaterad utbildning. Samtliga menar att de valt att studera något de 

brinner för samt har mycket kärlek och passion för. Dock var deltagarnas mål med studierna 

generellt lägre än målet med idrottsträningen. Samtliga var nöjda med att få godkänt på 

kurserna, och utöver det prioriterade de att lägga fokus på idrotten då de värderade en vinst på 

det idrottsliga planet högt än ett högre betyg i studierna. Likväl hade de genomfört alla kurser 

med goda resultat och var i slutfasen av sina studier. Nedan några exempel. 

 

Sen nu på senare dagar har skolan kommit sekundärt i skolan är jag nöjd om jag får 

godkänt. (Amir) 

 

Nu har jag värderat i att bara klara godkänt så att jag kan träna, ta det lite lugnt, vila 

lite på lunchen ibland, istället för att plugga liksom men jag har klarat allt ändå.  

(Johanna) 

 

Målet har varit att bli godkänd, Jag har en rest vilket beror på pga. min sportkarriär. 

allt annat har jag klarat. (Igor) 

 

Just med skolan är mitt mål, att bara klara skolan så jag vet inte om det har blivit så 

stora framgångar i skolvärlden men jag ligger i fas, (Mika) 

 

5.1.2 Självbestämmande 

I stort sett alla deltagare menade att kombinationen elitsatsning och studier var något de själva 

beslutat sig för oberoende av yttre faktorer. De hade ett väldigt starkt självreglerande genuint 

intresse för båda delar men intresset för idrotten var starkare.  
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Det man har lärt sig är att, man kan ge upp när man inte tycker att det känns rätt 

för en själv tycker jag. Det är väldigt dumt att ge upp om jag känner det här är 

någonting jag vill detsamma gäller kombination med studier och idrott jag har 

alltid känt jag vill plugga jag vill idrotta. (Johanna) 

  

5.1.3 Personlig utveckling 

En fördel med att studera en idrottsrelaterad utbildning, och som mycket väl kunde kopplas 

till deras idrottssatsning var att de själva utvecklade nya idrotts- och ämneskunskaper.  

 

Det där med att du studerar på en högskola, det gör det speciellt i en sport som kräver 

taktisk tänkande och analytisk förmåga det kommer bara vara ett plus, det gör dig 

mera smartare även för din egen sport. (Igor) 

 

Mina studier har hjälpt mig bli en bättre idrottsman jag har fått mycket kunskaper 

kanske blivit snäppet bättre idrottare i alla fall i huvudet. (Mika) 

 

Här menade flera att den här kombinationen var en process och att de blivit mycket bättre på 

att känna sina gränser och sin kapacitet för vad de klarar av och vad som är rimligt.  

Du lär känna dig själv mycket bättre, du lär känna dina gränser, du lär känna din 

kapacitet vad du klarar av. Helt summerat är det en inre resa du lär känna dig själv 

bättre och utvecklas som människa. (Igor)  

 

5.1.4 Gemenskap/Tillhörighet 

Gemenskapen var viktig och motiverade dem att kombinera studier med elitsatsning. 

Deltagarna menade att de kunde känna en gemenskap i idrottens värld och en i skolans värld 

vilket ledde till en ökad känsla av sammanhang. Detta gjorde att samtliga fann kombinationen 

meningsfull. Så här säger Amir Det är roligt när de i skolan pratar om min idrott, det är 

roligt när de på idrotten pratar om min skola. Det känns som man hör hemma man får en 

större känsla av samhörighet det känns meningsfullt 
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5.1.5 Familjen och omgivningens betydelse  

Stödet från omgivningen och framför allt familjen var viktigt och betydelsefullt då detta 

påverkade deltagarnas beslut att fortsätta med sina idrottskarriär parallellt med  

högskolestudierna. Samtliga menade att stödet underlättade kombinationen av studier och 

elitidrott då de såg familjen som en viktig källa till energi. Mika beskriver detta så här  

Sen familjen är den som ger mest stöd, det är där allting händer. Dem inspirerar mig 

att göra det. 

  

Flertalet inspirerades av andra personer som gjort liknande satsningar och såg bland annat på  

Idrottssystemet i USA som en motivationsfaktor. Jag tänker så här i USA har alla 

collegestudenter klarat skolan för att göra sin idrott så om alla i USA gör det varför ska inte 

vi kunna göra det. (Amir) 

  

5.2 Fördelar med kombinationen   

5.2.1 Framtidsförsäkring 

Deltagarna såg studierna som en framtidsförsäkring, då de var väl medvetna om att deras 

idrottskarriärer skulle pågå under en begränsad period av deras liv samt att endast ett fåtal i 

eliten kan livnära sig på sin idrott. Därför såg de det som självklart att utbilda sig vid sidan av 

sin elitsatsning. Kombinationen gav deltagarna möjlighet att utöva något som de verkligen 

gillade samtidigt som de fick utbildning som kunde säkerställa och trygga deras framtid. I 

exemplen nedan förklarar de hur de tänker kring syftet med sina studier. 

 

Så jag tänkte skolan är lite säkrare kort och det blev som en b plan kan man säga 

(Amir) 

 

Det motiverar mig att det är en trygghet att jag alltid har någonting att luta mig tillbaka 

på vad som än skulle hända både i studier och idrotten liksom. (Johanna) 

 

Man måste ha någonting som försäkrar ens framtid och därför valde jag att börja att 

plugga (Mika) 
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5.2.2 Balans  

Även om det kunde vara krävande att kombinera elitsatsning med heltidsstudier fanns det 

också många fördelar och positiva aspekter med den här kombinationen, i form av ökat 

psykiskt socialt och kognitivt välbefinnande, ökad balans i vardagen, och ökad frihet. En stor 

fördel var när deltagarna låg i fas studie-och idrottsmässigt så kunde denna kombination vara 

väldigt givande och tillföra en balans i deras tillvaro. Att till exempel kunna ha möjligheten 

att växla mellan studier och träning var väldig stimulerande och avkopplande menade 

deltagarna.  

 

Jag tycker att det ger en bättre balans att kunna ha två syften och känna att om 

jag inte är jättesugen fokusera på träningen så kan jag skifta fokus till studierna 

så kan man hela tiden skifta mellan dem. (Johanna) 

 

Förutom att deltagarna såg det som stimulerande med att kunna skifta från studier till idrott 

menade de att kombinationen hade en kompletterande nyttoeffekt i deras vardag. Här 

beskriver Igor hur han ser på detta Jag tycker bara att de är symbios båda två alltså att dem 

båda har nytta av varandra akademiska studier har nytta av elitidrott och elitidrott har nytta 

av akademiska studier. (Igor) 

5.2.3 Identitet 

Amir identifierade sig starkt med sin idrott, men menade att detta kunde skifta från period till 

period. Ytterligare en fördel som i princip alla fyra deltagare var överens om var att de inte 

enbart behövde identifiera sig som elitidrottare eller bara som studenter. Så här säger 

Johanna Min hemlighet är nog att jag tänker mig inte som elitidrottare hela tiden pga. av att 

jag känner mig som student och är i ett helt normalt sammanhang, vilket bidrar till att du får 

en naturlig broms men också naturlig push. Mika menade att idrotten var till stor hjälp då den 

gett ökat självförtroende och på det sättet hjälpt honom att klara denna kombination. Idrotten 

har gett mig självförtroende att klara av mina studier.  
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5.2.4 Frihet och flexibilitet 

Samtliga påpekade att det fanns en viss frihet och flexibilitet med att kombinera elitsatsning 

med studier. Framför allt man har en väldig frihet i sina studier så lägger man upp 

studierna som förväntats av en i skolan så finns det väldigt mycket fritid. (Johanna) 

Men de påpekade också att det krävdes en stor mängd disciplin i form av att kunna göra rätt 

val och prioriteringar. Genom den här flexibiliteten kunde de styra sina tider bättre vilket 

också medförde mer optimala förhållande för deltagarna själva vilket gjorde att deltagarna 

kunde vara mer produktiva. och prestera bättre i både studier och idrott.  

 

Det handlar om att prioritera att använda sin tid rätt och planera sin tid jag har 

en almanacka som jag skriver dagligen vad som kommer hända vad jag ska 

göra vad mitt mål är sätta upp mål kan vara viktig den här veckan ska lyckas 

med det här, det är det jag tror. (Amir) 

 

5.3 Utmaningar med kombinationen  

5.3.1 Hur studierna och idrotten påverkar varandra 

Överlag prioriterade i stort sett alla deltagarna studierna före idrotten, vilket medförde att 

idrotten ibland påverkades negativt. Men samtidigt uppstod det tillfällen då deltagarna 

prioriterade idrotten före studierna och då påverkades studierna negativt. Den delen som 

prioriterades bort påverkades negativt. Laget har förståelse om jag har en tenta, Men det blir 

jag som förlorar på det i längden men om jag satsar på det så vet jag att jag inte har råd med 

att säga, jag kommer inte. (Amir) 

  

Då viktiga matcher tävlingar sammanföll med intensiva studieperioder var majoriteten 

överens om att studierna kom i första hand. De har periodvis fått prioritera bort vissa tävlingar 

när dessa krockat med exempelvis tentamen. De menade vidare att under intensiva 

studieperioder och i samband med tävlingar så kunde det uppstå negativ psykisk stress Det 

kan vara riktig tufft och stressig ibland speciellt inför tävlingar och tentamen som ligger nära 

varandra. (Mika) Under dessa perioder påverkades dock inte träningsmängden då det var 

framför allt var tävlingarna som blev lidande då de inte kunde resa i samma utsträckning. 

Dock menade flertalet att det förekom tillfällen då de prioriterade idrotten före studierna  
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exempelvis vid en viktig tävling. Så här förklarar Johanna Så kan jag vara lite så om jag vill 

lyckas med tävlingen skiter jag i tentan. då får jag vara beredd på att lägga energi på 

omtentamen så tänker jag. Flera deltagare menade att de var under större press än andra 

elitaktiva eftersom de bedrev heltidsstudier vid sidan av sin elitsatsning. Annars känner man 

att allt kan hända just för att jag pluggar vid sidan. Jag är under en större press än dem som 

bara tränar och tävlar. (Igor)  

  

5.3.2 Tidsbrist och stress 

Förutom att de blev bättre på att hantera sin tid var samtliga överens att tidsbristen också var 

den mest påtagliga utmaningen. Deltagarna uttryckte psykisk stress som en utmaning till följd 

av tidsbrist. För att få den här kombinationen att fungera fick de prioritera studierna och 

idrotten vilket gjorde att avsaknaden av ett privatliv blev ganska stor då idrotten och studierna 

tog all tid. Tidsbristen påverkade det sociala livet negativt.  

tidsbristen man vill ha lite liv utanför skolan och idrotten, man har ju några vänner utanför 

idrotten och skolan också, tiden det är den största utmaningen. (Mika) 

 

De menade att första året var det mest utmanande då de inte hunnit anpassa sin studieteknik 

och studieupplägg vilket gjorde att de ofta fick prioritera studierna före idrotten. De menade 

vidare att eftersom de nu befann sig slutet av sin högskoleutbildningen hade fått de fått mer 

erfarenhet och bättre rutiner. 

 

Men så här är det när jag i började studera på universitet då studerade jag jättemycket, 

då skulle jag säga 5 timmar per dag utöver lektionerna. Men nu när jag gått några år 

och lärt mig hur det fungerar då har det blivit enklare. (Amir) 

  

Jag tror jag börjat få så mycket rutin kring tävlingar och min kapacitet också, jag vet 

ju att stresspåslag kommer komma men jag får hantera dem bättre inför en tenta 

liksom vilket jag också gör nu. (Johanna) 

 

Med erfarenhet blir det definitivt lättare det är en utmaning det här med att veta vilken 

kapacitet det krävs för examen och examinationer på universitet och tävlingar och 

dessutom både samtidigt. (Igor) 
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5.3.3 Stöd från Skolan  

En annan utmaning förutom att planera och prioritera sin tid noggrant var informationen från 

skolan och kommunikationen med lärarna. Bland annat önskade deltagarna tydligare 

information från skolan om vilket stöd och vilka rättigheter de hade rätt till. Men vad jag 

tycker är synd där är att det finns underlag med RIU men att det inte har skötts riktigt. 

(Johanna) 

 

Då vissa delar av deltagarnas kurser var av praktisk karaktär, med obligatoriska moment 

menade deltagarna att lärarna var dåliga på att informera. Till exempel fick de alltför lite 

information om vilka lektioner som var obligatoriska samt om möjligheten att ta igen missade 

lektioner i form av restuppgifter. 

 

Det tycker jag skulle kunna förbättras oavsett om det är sport eller något 

annat det räcker med att du missar ett seminarium eller föreläsning kan vara 

orsaken till att du blir underkänt på en kurs. (Igor)  

 

Då majoriteten av deltagarna tyckte att informationen från skolan om vilket stöd de hade rätt 

till varit otillräcklig så menade de att de inte kunnat använda sig av stödet fullt ut. Överlag 

upplevde de att det fungerade bra men påpekade att det finns möjlighet till förbättringar om 

vilka riktlinjer som gäller när det kommer till studier och elitidrott. 

  

5.3.4 Ekonomi  

Flertalet menade att det fanns utmaningar med att få det at gå runt ekonomiskt. En hade några 

sponsorer och några jobbade extra under sommaren. Under den aktiva säsongen kunde de inte 

jobba extra då de hade begränsat med tid vilket var påfrestande rent ekonomiskt. Igor menade 

dock att det var en fördel ekonomiskt med att bedriva denna kombination. En orsak till att jag 

pluggar det är jättelätt när man pluggar akademiska studier att ta studielån och finansiera 

sin sport karriär. (Igor) 
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Samtliga tyckte att det var krävande att jobba utöver heltidsstudier och elitsatsning varför 

många inte jobbade. En hade jobbat extra men slutat då idrotten och studierna blivit lidande.  

 

Att jobba åtta timmar och att dagen efter att gå en match det är inte den bästa 

uppladdningen så därför slutade jag med det och fick som konsekvens mindre 

ekonomiska resurser. Men det ledde till bättre resultat i idrotten och i skolan. 

(Mika) 

 

Samtliga menade att om de behövde ekonomiskt stöd kunde de vända sig till sin familj eller 

använda sig av sina besparingar.  

  

Om jag skulle behöva en ersättning så skulle dem kunna hjälpa men ej behövt det för 

jag har inte så mycket utgifter jag köper inte lika som alla andra dem har förståelse om 

jag inte kan betala hyra hemma så ekonomiskt stöd finns. (Amir) 

  

6. Diskussion  

Diskussionen följer samma som resultatdelen och utgår från studiens frågeställningar; vilka 

var dem centrala motivationsfaktorerna. Sammanställningen av resultatet kommer att 

diskuteras och kopplas ihop med den teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. 

6.1 Centrala motivationsfaktorer  

Utifrån sammanställningen av resultatet kan man konstatera att inre motivation är den mest 

kraftfulla centrala faktorn i kombinationen elitidrott och studier. Den inre motivationen har att 

göra med att människor styrs av personlig utveckling i form av individuell tillfredsställelse 

(Deci & Ryan 1985; 2000). Deltagarna menar att de motiveras av framför allt glädje, 

gemenskap och investeringsvärde. Teorin i denna studie, Self determination Theory (SDT) 

utgår från inre och yttre motivation. Yttre motivation var svagt  

 

eller obefintlig kopplad till deras elitsatsning och studier då de i princip inte påverkas av yttre 

påfrestningar som prispengar eller högre status. Johanna, Igor och Mika var inte aktiva i starkt 

kommersiella stora populära idrottsgrenar. Då dessa idrotter inte var så stora kan valet 

kopplas till hög grad av autonomi genom att de valt att satsa på något de själva känner stor 
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passion för vilket bekräftar och stärker att inre motivation motiverat deltagarna till att bedriva 

sin elitsatsning.  

 

Amir som var aktiv inom en av de större populära lagidrotterna menade att fanns inslag av 

yttre motivation men att den var inte lika viktig som den inre. Det kan ha att göra med att 

även om man i grunden motiveras av inre motivation så kan det ändå finnas en omedveten 

yttre påverkan som inte behöver vara av stor betydelse för kombinationen. Deltagarna menade 

att även inre motivation var kopplad till studierna, men att de hade en längre framförhållning 

med denna del då de såg det som ett investeringssyfte eller som en plan B 

 

Brandy Sue Leffler (2012) betonar vikten av att skaffa sig en utbildning vid sidan av sin 

elitsatsning. För att övergången från idrottskarriären till ett yrkesliv ska bli så smidig som 

möjligt ska man ha en plan på hur man kan avsluta sin karriär. Detta är viktigt att ha i åtanke 

då detta kommer att underlätta övergången från elitsatsning till arbete samt minska den 

psykologiska påfrestningen med att skaffa sig ett jobb. Det skulle innebära större trygghet 

eftersom idrottarna får en känsla av att framtiden är säkrad oavsett idrottsprestationerna. Det 

kan i sin tur faktiskt leda till bättre idrottsliga prestationer. En deltagare summerar student-

idrottarnas gemensamma uppfattning om skälen till att kombinera studier med elitsatsning på 

ett tydligt sätt 

  

Det är dels att jag tycker att det är väldig viktig att ha en utbildning och att 

man har väldigt mycket kunskap, det kommer hjälpa mig både som idrottare 

och som människa i samhället, och det motiverar mig att det är en trygghet att 

jag alltid har någonting att luta mig tillbaka på vad som än skulle hända både i 

studier och idrotten (Johanna).  

 

Detta utdrag uppmärksammar att deltagarna är fullt medvetna att ett en utbildning underlättar 

övergången till ett yrkesliv då idrottskarriären är över. Detta visar också de är medvetna om 

att elitidrottskarriär varar en kort del av deras yrkesverksamma liv. Detta visar även tidigare 

forskning som betonar att antalet elitidrottare som kan livnära sig på sin idrott är begränsad 

(Stambulova, Stephan & Japhag 2007). Samtidigt understryker Leffler (2012) vikten av 

vägledning och stöd för student-idrottarna i kombinationen. Risken är annars att de inte 

fullföljer sina studier eller elitsatsning vid oförutsägbara motgångar. 
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6.2 Fördelar med kombinationen 

Samtliga menade att valet studier och elitsatsning var grundat utifrån hög grad av autonomi 

vilket även detta kan kopplas till inre motivation men den verkliga drivkraften var att kunna 

livnära sig när idrottskarriären är över. Således var även studierna drivna av inre motivation 

då deltagarna menade att studierna var väldig stimulerande. Detta gjorde kombinationen ännu 

mer givande och meningsfull (Deci & Ryan 1985; 2000). Något som ytterligare stärker detta 

är att deltagarna är nyfikna och har lust att lära sig och få nya kunskaper. De menar att den 

individuella stimulansen och utvecklingen har stor betydelse för dem vilket överensstämmer 

med Aqualina (2013). Det kan vara en orsak till att de inte jobbar vid sidan av sin elitsatsning 

eftersom de inte finner det lika tillfredsställande att jobba med något dem inte har stor passion 

för (Deci & Ryan 1985; 2000). 

  

Studiens resultat visade att flertalet av deltagarna identifierade sig med sin idrott vilket också 

kan kopplas till stark tillhörighet. De identifierade sig också som vilka studenter som helst, 

vilket kunde fungera som en trygghet och samtidigt som en motiverande faktor för att hitta 

balans i livet. Detta kan vara ett bra sätt att hantera med och motgångar. Något som kan skapa 

svårigheter med för stark idrottsidentitet är om man blir allvarligt skadad och tvingas sluta 

med sin idrottskarriär. Den starka idrottsliga identiteten kan medföra att elitidrottaren drabbas 

av psykisk ohälsa. Om man däremot hittar en balans mellan dessa två identiteter så kan det 

medföra att karriärövergången bli mer harmonisk (Miller & Kerr, 2002). Att kunna växla 

mellan studier och träning menade deltagarna var väldig givande på det fysiska, psykiska och 

emotionella planet. De menade också att akademiska studier kombinerat med elitsatsning har 

en kompletterande effekt vilket också stärks av tidigare forskning (Aqualina, 2013). Det kan 

bero på att en hel del stress och spänningar släpper om man har något annat att fokusera på 

emellanåt utöver träning och tävling. Miljöombytet mellan studier och idrott medförde nyttiga  

sociala fördelar som stärkta kompisrelationer samt en ökad förståelse att kunna anpassa sig till 

olika grupper. Detta är något som EU Guidelines on Dual Career of Athletes (2012) tydliggör 

och förklarar att en dubbel karriär påverkar idrotten och studierna positivt utifrån ett social 

perspektiv. En annan positiv effekt var att deltagarna hade klarat sina högskolestudier med 

goda resultat. Detta visar att fysisk aktivitet och träning i allmänhet bidrar med förbättrade 

förutsättningar till att lära sig samt att det finns tecken i forskningen på att elitidrottare som 

bedriver högre studier också skulle kunna prestera bättre i sina respektive idrotter 

(Bundgaard, 2016). 
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Flertalet menade att fördelen med att studera istället för att jobba var att de själva kunde vara 

mer flexibla vilket var gynnsamt då deras idrott krävde att man behövde resa iväg till olika 

tävlingar. Detta i sin tur ställer höga krav på att man behöver planera och strukturera vardagen 

på ett bra sätt och inte slösa sin tid på något som inte bidrar med någon form av utveckling. 

Detta är något som nämns bland deltagarna som viktigt. Miller & Kerr (2002) menar att 

någon standardmall inte är möjlig att framställa utan att varje situation är unik. Egenskaper 

som att kunna strukturera sin tid har stor betydelse för att lyckosamt bedriva denna 

kombination. Resultatet i denna studie stärks också av tidigare forskning. Aqualina (2013) 

menar det finns en stark övertygelse om att egenskaper från den tidigare idrottsliga 

disciplinen kan föras över till den akademiska.  

6.3 Utmaningar med kombinationen 

Samtliga deltagare understryker att kombinationen är mer krävande i början av den dubbla 

karriären. Det stärks av flera studier (Miller och Kerr 2002; Fryklund 2012) och kan förklaras 

med att det är en stor omställning att gå från riksidrottsgymnasiet (RIG) eller nationellt 

godkända idrottsutbildningar NIU (Uebel, 2018) till ett Riksidrottsuniversitet RIU eller ett 

Elitidrotts lärosäte EVL. RIU och EVL har inte lika etablerade riktlinjer som RIG och NIU 

och många lärare är inte medvetna om hur dessa riktlinjer fungerar samtidigt som lärosätena 

ställer större ansvar på student-idrottaren exempelvis vad gäller kommunikation med 

samordnare vid eventuell frånvaro pga. elitidrottssatsningen. Deltagarna menade att de i 

inledningen av kombinationen fick anpassa sitt studieupplägg och studieteknik då man på 

högskolan läser större mängder litteratur och det sker mycket förändringar under det första 

året som student-idrottare. Deltagarna menade att ju mer rutin och erfarenhet de fick desto 

bättre blev de på att hantera kombinationen.   

Tidsbrist var den mest påtagliga utmaningen då man för att bli framgångsrik behöver lägga 

mycket tid på sin idrott. Detta då konkurrensen på den högsta nivån är mycket hård. Enligt 

Aqualina (2013) är det viktigt att man prioriterar båda delarna lika mycket. De flesta 

deltagarna prioriterade överlag studierna mer men samtidigt framkom det att de under vissa 

tidsperioder kunde satsa på sin idrott mer. En orsak till att de prioriterade den akademiska 

delen kan vara att de vill bli klara med sina studier så de efteråt kan fokusera enbart på sin 

elitsatsning.  
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Miller & Kerrs (2002) menar att om man prioriterar den akademiska delen så ställer det högre 

krav på tydliga prioriteringar i den idrottsliga delen vilken också kan vara en utmaning. En 

deltagare menade att denne främst prioriterade sin elitsatsning och uttrycker sig på detta vis.  

Jag gör det minsta möjliga i skolan för at få godkänt för jag vet att det är okej 

att få underkänt för det finns andra känns i skolans värld men det finns inte en 

andra chans i idrottens värld. Det finns också fast inte på samma sätt man 

kanske får vänta ett år för att spela om den matchen, du får vänta två veckor 

för att skriva din omtenta (Amir).  

Detta är en indikation på student-idrottarnas förmåga att kunna prioritera sin tid väl och att 

vara målorienterade men också kunna vara anpassningsbara. Att prioritera båda delarna lika 

mycket kan också vara en utmaning. Då är det av vikt att hitta en balans som fungerar för 

student-idrottaren. Tydliga strukturer och en realistisk förväntan på den egna förmågan och 

hur mycket de hinner med under perioderna av idrott respektive studier är av vikt. Stöd i form 

av ett stödprogram (Subijano, el at 2015) skulle även underlätta deltagarnas möjligheter att 

även vara ännu mer framgångsrika i den akademiska delen. 

Flera deltagare menade att de hade en begränsad fritid för vänner och familj. Det sociala 

umgänget bestod mest av andra studenter eller andra elitidrottare vilket var något de tyckte 

var en utmaning. Detta stärks av tidigare forskning (Fryklund 2002; Geranisova & Ronkainen 

2014). Miller & Kerr (2002) menar också att tidsbristen leder till psykisk stress vilket även 

bekräftas av resultatet i denna studie.  

 

Överlag upplevde studenterna att lärarna var stöttande. Det fanns dock lärare som inte vara 

lika positiva och stöttande och inte alls hade samma förståelse. Flera deltagare tyckte inte att 

lärarna vara tydliga med vilka moment som var obligatoriska eller att de inte var 

tillmötesgående om hur de kunde ta igen missad lektion exempelvis i form av en 

kompletterande uppgift. Det kan bero på att vissa lärare har en förutfattad bild av att 

deltagarna endast prioriterar idrotten vilket kan tyda på att lärarna vill markera att studierna är 

viktigare än idrotten. Resultatet visade att det endast är några fåtal lärare som har den bilden, 

vilket stärks av (Geranisova & Ronkainen 2014). Deltagarna menade att dessa lärare är 

tillmötesgående och försöker hitta alternativa lösningar, vilket man kan tolka som att 

kombinationen blivit vanligare samt mer accepterad. En orsak till att vissa lärare är negativa 
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kan vara okunnighet samt att dessa inte är införstådda med vad som gäller och hur de ska 

hantera detta. Deltagarna menade att skolan inte informerade om vilket stöd och vilka 

rättigheter de hade rätt till, vilket var en annan utmaning. Amir och Mika menade att 

informationen från skolan om vilket stöd de hade rätt till var begränsad. Det fanns flera 

orsaker till detta, bland annat bristfällig information och att studenterna förväntades ta ett 

större ansvar att söka och hitta information på egen hand istället för att få mycket information 

av lärare som det var på gymnasiet.  

 

Flertalet av deltagarna menade att ekonomin var en annan utmaning, vilket stärks av tidigare 

forskning (Tekavc, 2015). Student-idrottarna menade samtidigt att deras ekonomiska  

situation inte var något större problem då de fick studiestöd från CSN samt kunde få stöd av 

sina familjer om det skulle behövas. En av deltagare hade provjobbat, men slutade ganska 

omgående då dennes idrottssatsning och studier påverkades negativt. Flertalet jobbade extra 

under sommaren för att kunna lägga undan pengar för sin sportkarriär. Två hade några 

sponsorer som hjälpte till ekonomiskt. Ju bättre ekonomi deltagarna har desto större 

möjligheter har de att bedriva sin elitsatsning fullt ut (Miller & Kerr, 2002). Att inte behöva  

oroa sig över ekonomi underlättar möjligheten att kunna hitta balans i satsningen. Detta stöd 

kan även motivera deltagarna att anstränga sig hårdare och att slutföra kombinationen. Men 

detta skulle även kunna leda till att elitidrottaren prioriterar idrotten i högre grad vilket skulle 

påverka studierna negativt.  

6.4 Metoddiskussion  

Datamaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. I kombination med att de flesta intervjufrågorna var 

öppna tillfördes djupare och beskrivande svar från deltagarna. Det som stärker studien är att 

författaren har ganska mycket erfarenhet av semistrukturerade intervjuer. Då författaren var 

känd hos deltagarna finns det en risk att deltagarna kan ha utelämnat erfarenheter som de inte 

ville dela vilket kan ha påverkat resultatet. En pilotstudie gjordes för att höja intervjuguidens 

pålitlighet. För att öka pålitligheten av dataanalysen skulle författaren kunnat använda sig av 

en utomstående person för att tolka resultatet. En fördel var att alla deltagare höll sig till 

frågorna. Deltagarnas olika erfarenheter och upplevelser gav en informationsmättnad då 

tydliga mönster återkom i intervjuerna därav ansågs också antalet deltagare till fyra vara 

lagom,  
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6.5 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua flera elitidrottare i syfte att kartlägga satsningen på 

dubbla karriärer på en större population exempelvis jämföra individer som utövar individuella 

idrotter och lagidrotter med jämnare fördelning på både kvinnliga och manliga elitidrottare för  

att undersöka och jämföra om det finns olika skillnader mellan könen vad gäller till 

exempelvis, motivation. Detta är ett område som blivit allt vanligare i idrottsvärlden. Särskilt 

eftersom, både denna studie och andra har visat att regelbunden fysisk aktivitet ger förbättrade 

förutsättningar att lära sig nya kunskaper.  

7. Slutsatser 

Det kan vara svårt att dra några övergripande slutsatser då deltagarna var aktiva i både 

individuella idrotter och lagidrotter. Resultatet av denna undersökning visar att de mest 

centrala motivationsfaktorerna för att bedriva en dubbel karriär är inre motivation i form av 

personlig utveckling, gemenskap och investeringssyfte. Fördelarna med kombinationen var att 

studenterna såg studierna som en framtidsförsäkring vilket medförde en känsla av  

trygghet. Då deras studier var idrottsrelaterade fanns en inre motivation parallellt med den de 

hade till sin elitsatsning. En fördel med kombinationen var att den stimulerade deltagarna 

både fysiskt och psykiskt vilket gjorde att det gav förbättrade förutsättningar att vara 

framgångsrik både i elitidrotten och i studierna.  

 

Författarens förhoppning är att den studie ska kunna hjälpa blivande elitidrottsstudenter att se 

att det finns fördelar med denna typ av kombination. Med bättre kunskaper, förberedelse och 

en stark inre motivation så kan satsningen på kombinationen elitidrott och akademiska studier 

vara väldigt givande ur flera perspektiv, då den bidrog till att utveckla både kognitiva 

egenskaper, stärka fysiska förmågor och leda till bättre välbefinnande. Även med 

utmaningarna som de ställts inför så menar student-idrottarna också att elitsatsningen och 

studierna varit beroende av varandra- de såg sin elitsatsning som en resurs för att klara sina 

studier. Således har det ena påverkat det andra positivt och vice versa.  

 

 

 

 

 



 

 

31 

Käll- och litteraturförteckning 

Australian Government. (2020) Australian Sports Commission. University network. [2020-

01-06] från https://www.ausport.gov.au/ais/personal_excellence/university_network  

 

Aquilina. D (2013). A Study of the Relationship Between Elite Athletes' Educational 

Development and Sporting Performance. The International Journal of the History of Sport, 30 

(4), 374–392. 

 

Bengtsson, S. & Fallby, J. (2011). Idrottens karriärövergångar. (1. uppl.) Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 

 

Bundgaard, J. (2016). Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 

https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/sportslige-toppraestationer-hos-danske-

studentathletes-i-2016/14f9bce7-dc3e-4f44-874f-a70e00e5db0a [2020-01-05]. 

 

Dartsch, C. & Pihlblad, J. (red.) (2012). För framtids segrar: en analys av det svenska 

elitidrottsystemet. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. 

 

Deci, E. & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. 

New York: Springer Science Business Media. 

 

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes. Recommended Policy Actions in Support of Dual 

Careers in High-Performance Sport (2012). Hämtad 2019-11-17 från 

http://ec.europa.eu/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf 

 

Fahlén, J. & Sjöblom, P. (2012). Good sport environments: A study of collective fundamental 

values and their importance for activity principles in Swedish club sport. Swedish journal of 

sport research, 1: 1–28. 

 

Fahlström, P G., Patriksson, G., & Stråhlman, O. (2014). Vägen från landslaget- om elitidrott, 

karriär och avslutning, FoU-rapport 2014:3. Riksidrottsförbundet. 

 



 

 

32 

Fryklund. S (2012). Swedish Student-Athletes’ Within-Career Transitions. Malmö: Malmö 

University, Department of Sport Sciences. 

 

Gagné, M. & Deci, E.L. (2005) Self-determination theory and work motivation. Journal of 

Organizational Behavior, 26, 331–362. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, (2), 

ss. 105–112. 

 

Geraniosova. K, Ronkainen. N (2014). The Experience of Dual Career through Slovak 

Athletes‟ Eyes. Physical Culture and Sport. Studies and Research. 61, 53–64 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. (1. uppl.) 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 

Jonsson, Rolf, (2000). Kroppen eller knoppen-ESO-rapport om idrottsgymnasier (Stockholm: 

Fritze offentliga Publikationer, (2000). 

 

Leffler, Brandy Sue. 2012. Perceptions of sport retirement by current student-athletes. Diss., 

The University of Tennessee. 

 

Lindwall, M., Stenling, A. & Weman-Josefsson, K. (red.) (2019). Motivation inom träning, 

hälsa och idrott: ett självbestämmande perspektiv. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nationalencyklopedin. Motivation (2020) Hämtad 2020-01-06: http://www.ne.se/motivation  

 

NCAA. (2004). NCAA strategic Plan: Hämtade 2020-01-03 

www.ncaapublications.com/productdownloads/SP04.pdf 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 

33 

Subijana. C, Barriopedro. M & Conde. E (2015) Supporting Dual Career in Spain: Elite 

athletes’ barriers to study. Psychology of Sports and Exercise, 21, 57 - 64. 

 

Stambulova, N., Stephan Y., och Japhag U. 'Athletic Retirement: A Cross-National 

Comparison of Elite Elite and Swedish Athletes'. Psychology of Sport and Exercise 8 

 

Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T. & Côté, J. 2009. ISSP position stand: Career 
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Bilaga 1  
 
Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som motiverar studenter att kombinera 

elitidrott med högskolestudier.  

Frågeställningar:  

-Vilka motivationsfaktorer är det centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer? 

-Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare finns det med att bedriva sin elitsatsning 

parallellt med Högskolestudier? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Student och atlet 
Elitidrott och studier  
Motivation 
framgångsrika atleter dubbla karriärer 
Elitidrottares vardag   
Idrottssystem  
Dubbla karriärer 
Riktlinjer dubbla karriärer  
Självbestämmande teorin 
Riksidrottsförbundet  
Teori om motivation 

Student-athletes  

motivation 

Successful athlete dual carrier  

Elite athletes living 

Sport system  

Study culture 

Dual career 

The EU Guidelines on Dual Careers of Athletes 

Environment elite sport school stress  

Self-Determination theory 

 
 

Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra källor  Sökkombination 

Discovery  

 

 

Sport Discus  

 

Google scholar  

“Athletes dual carrier “ 

“Athletes motivation to dual career” 

“Self-Determination theory”  

“Intrinsic motivation” 

 

“Athletes dual career”  

 

“Athletes motivation to dual career” 

“Athletes dual career”  

Kommentarer Studier om vad som motiverar elitidrottare att till att enbart 

bedriva sin elitsatsning fanns. Medan studier om vad som 

motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning med 

studier inte funnits i samma utsträckning. Studier om fördelar 

och utmaningar kombinationen fanns i hög utsträckning.  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  
 

Inledningsfrågor.   

01. Hur gammal är du? 

02. Idrottsprofil /inriktning? 

03. kör du i någon förening? Vilken förening?  

04. Vilken nivå/rankning? 

05. Vilken program studerar och hur länge har du gjort det?  

06. Hur startade din idrottsliga resa inom din nuvarande idrott? 

07. Hur länge har du utövat din idrott på elitnivå? 

 

08. Hur mycket tid ägnar du dig åt i veckan åt studier respektive hur många? 

09. Hur kom det sig att du valde att fortsätta satsa på din elitidrottskarriär parallellt med 

akademiska studier på högskolan?  

10. Vad har motiverat dig att fortsätta satsa på din elitsatsning under tiden du studerat?   

11. Vad är målet/syftet med din elitsatsning? Kortsiktigt, dina delmål långsiktiga mål? 

12. Följdfråga: Vad gillar du med din elitsatsning? 

13. Följdfråga: Vad gillar du inte med din elitsatsning?  

14. Hur hade det sett om du enbart satsat på din elitidrottskarriär? 

15. Vad är målet syftet med studierna? 

16. Följdfråga: Vad gillar du och vad gillar du inte med studier? 

17. Följdfråga: Hur har det gått hittills med dina studier?   

18. Vad motiverar dig att kombinera elitsatsning med akademiska studier? 

19. Vilka av dina drivkrafter egenskaper skulle du säga ha bidragit till din framgång? 

20. Hur ser stödet ut för att kombinera elitsatsning med högskolestudier från tränare,                      

familj och skola?   

 

21. Vad anser du vara det viktigaste att fortsätta att tex inte ge upp?  

22. Hur hanterar du motgångar och vad värderar du som viktigast där?  

23. Hur hanterar du framgång? 

24. Händer det att du motiveras av yttre belöningar som prispengar status? 
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25. Är det möjligt att någon i din familj närmaste omgivning inspirerat dig påverkat dig i 

ditt val av dubbel karriär? 

26. Vilka utmaningar och svårigheter tycker finns med att kombinera elitsatsning med 

heltidsstudier? 

27. Vilka fördelar och positiva effekter finns att kombinera elitsatsning med 

heltidsstudier?  

28. hur har dem här effekterna gentemot varandra utbildning och elitsatsningen hur 

påverkar dem sinsemellan varandra?’ 

29. Vilka effekter har det här på din utveckling? 

30. Hur hanterar du viktiga matcher tävlingar i samband med intensiva studieperioder? 

31. Har du funderat på att pausa din elitidrottskarriär eller studier? 

32. Vad skulle du säga är hemligheten till att bli framgångsrik när man kombinerar 

elitidrott med akademiska studier? 

33. Vad tror du att du gör om 3–5 år elitsatsning/jobb? 

 

Något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3  

Informationsbrev/Samtyckesblankett 

Hej! 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie,  

 

Jag heter Zinar Shamlou och studerar på ämneslärarprogrammet inriktning specialidrott på 

gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. I utbildningen ingår det att skriva ett 

examensarbete. Jag vänder mig till dig för du är en bra kandidat och jag vet att din deltagande 

kommer tillföra mycket kunskap inom detta område Då studiens syfte är undersöka vad som 

motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning parallellt med heltidsstudier och 

frågeställningarna som ska besvara är vad som får elitidrottare att fortsätta med sin 

elitsatsning samt vad motiverar de nu, under tiden de studerar att de kombinera elitidrott och 

studier 

Vilka motivationsfaktorer är det centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer?  

Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare finns att bedriva sin elitsatsning parallellt 

med heltidsstudier? 

 

Ni har valts för att ni är bra kandidat då ni tävlat på nationell nivå inom er gren samt 

kombinerar det med högskolestudier Intervjun kommer att genomföras på ett bekvämt 

närområde där jag kommer till dig eller på överenskommen plats. Intervjun beräknas ta 

omkring 40–50 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på̊ band. Intervjuerna kommer 

att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och 

behandlas i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Din fortsatta elitsatsning eller studier kommer inte påverkas av om du 

medverkar i studien eller inte.   

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon eller mejl för att 

bestämma en tid för sammanträffanden och genomförande av intervjun. 

 

Vänliga hälsningar Zinar Shamlou 

Tel-  

zinar.shamlou@student.gih.se 

 

 

mailto:zinar.shamlou@student.gih.se
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Samtyckesblankett      

      

Samtycke till att delta i studien: 

      

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som 

motiverar elitidrottstudenters att kombinera elitidrott med högskolestudier i ett 

riksidrottsuniversitet samt. Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare finns det med 

att bedriva sin elitsatsning parallellt med högskolestudier? 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

    

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

      

GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

      

.......................................  

Underskrift 

      

.......................................              ……………………….. 

Namnförtydligande                      Ort och datum 

 

Kontaktuppgifter 

 

Handledare: Daniel Roe Daniel.Roe@gih.se   

 
Zinar Shamlou: zinar.shamlou@student.gih.se 
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