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Sammanfattning	  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka unga elitfotbollsspelares förhållningssätt och inställning 

till sin elitsatsning. 

 

Frågeställningar: 

• Hur upplever unga elitfotbollsspelare stress och återhämtning? 

• Hur upplever unga elitfotbollsspelare sina föräldrars närvaro och reaktioner på 

prestation? 

• Vilka förutsättningar upplever spelarna finns för att uppnå sina mål? 

Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie, där sammanlagt sex spelare från två av 

Stockholms storklubbar deltog (klubb med A-lag i Allsvenskan eller Superettan). Spelarna 

valdes utifrån att de är framstående i sin åldersgrupp och studerar på ett fotbollsgymnasium. 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervju. Resultatet har analyserats utifrån 

Antonovskys KASAM-teori samt Bronnfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell.  

 

Resultat 

Resultatet visar att föräldrarna har en stor betydelse för spelarna. De står för stöd och 

trygghet. Samtidigt visar resultatet att föräldrars involvering kan öka pressen på spelarna. 

Spelarna har ett konkret mål med sin fotbollssatsning men saknar ett konkret mål med sin 

skolgång. Den största orsaken till stress hos spelarna är tidsbrist. Spelarna återhämtar sig i 

umgänge med vänner och familj. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att spelarna har en begriplighet när det gäller skola och fotboll. De upplever 

oftast en hanterbarhet inför de utmaningar som deras vardag innehåller. Det som utmärker sig 

i resultatet är känslan av meningsfullhet inför olika uppgifter och vad detta får för 

konsekvenser. Utifrån resultatet kan vi konstatera att samspelet mellan skola, fotboll, vänner 

och familj är avgörande för spelarnas välmående.  

 



 

 

Abstract 
 

Aim 

The purpose of the study is to examine young elite soccer players' attitude and approach to 

their elite investment in soccer. To investigate this, the following questions were formulated: 

• How do young elite soccer players experience stress and recovery? 
• How do young elite soccer players experience their parent’s presence and reactions to 

performance?  
• What conditions do the players experience they have available to achieving their 

goals? 

 

Method 

We have conducted a qualitative study with interviews in which a total of six players from 

two of Stockholm's major clubs attended (firstteam in Allsvenskan or Superettan). The 

players were chosen because they are prominent in their age group and are studying at a high 

school for soccer players. We have used a semi- structured interview. The results have been 

analyzed according based on Antonovsky's theory of KASAM and Bronnfenbrenners 

ecological model of development.  

 

Result 

The result show that parents have a significant impact on the players. They provide support 

and security. Simultaneously the results show that parental involvement could increase 

pressure on the players. The players do have a concrete goal with their football career but 

lacks a concrete goal with their schooling. The major cause of stress amongst the players is 

lack of time. The players recovers in socializing with friends and family. 

 

Conclusion 

The result show that the players have an understanding of what they do both in school and 

football. They usually experience a manageability facing the challenges of their every day 

life.. The thing that stands out in the result is the feeling of meaning to various tasks and what 

the consequences to that is. Based on the results, we can conclude that the interaction between 

school, football, friends and family are crucial for the players' well-being. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idrottsgymnasierna växte fram på 1960-talet. Detta efter att det länge hade diskuterats vad 

som händer med våra idrottsstjärnor efter avslutat karriär. Elitidrott har visat sig kräva en tidig 

intensiv satsning vilket ledde till sociala svårigheter senare i livet (Eriksson 2007, s. 54). 

En statlig idrottsutredning slår fast att våra framtida idrottsstjärnor behöver ett starkare socialt 

stöd i ungdomsåren för att klara av att kombinera sin elitsatsning med skolarbete. Det 

konstaterades att gymnasietiden var en viktig brytpunkt för en elitsatsning och 

riksidrottsgymnasierna (RIG) växer fram (SOU 1969:29). Dessa gymnasier växte sig fler till 

antal och hade sin pik under 1990-talet. Efter senaste gymnasiereformen har verksamheten 

begränsats något med ett minskat RIG-system och borttagana hemortsalternativ. Idag finns 

det elitfotbollsgymnasier med nationell idrottsutbildning (NIU) som ett lokalt allternativ till 

RIG som bara finns på ett fåtal orter. Kriterierna som en NIU- utbildning måste följa är bland 

annat verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell, minst 400poäng 

specialidrott samt skolan skall erbjuda ändamålsenlig träningsmiljö samt anläggningar året 

om. (Svenska fotbollsförbundet 2013) 

 

Den framväxande idrottsgymnasieverksamheten har i första hand handlat om ett socialt 

ansvar för eleven. Detta för att klara av skolan och samtidigt satsa fullt ut på sin idrott. Den 

framgång som nåtts skulle kunna förklaras av den trygghet och harmoni som stödsystemet 

inneburit för dessa ungdomar. Många av våra mest kända idrottsutövare har tagit vägen via 

idrottsgymnasiet: Patrik Bodén, Tomas Brolin, Per Elofsson, Sara Eriksson, Magdalena 

Forsberg, Peter Forsberg, Annichen Kringstad, Ylwa Nowén, Anna Olsson, Anna Ottosson, 

Ann-Louise Skoglund, Mattias Sunneborn, Gunde Svan, Thomas Wassberg, ”Billan” Westin, 

Pernilla Wiberg och Magnus Wislander med flera (Ibid, s. 54ff). 

 

1.2 Bakgrund 

Närmare 80 % av alla ungdomar sysslar med föreningsidrott under sin uppväxt, ca hälften 

finns kvar vid 20 års ålder (Franzén 2004, s. 3). Deltagarna i denna studie har som mål att bli 

elitspelare dock är det ytterst få som når fram till ett landslag eller kan mäta sig med 
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världseliten. Detta p.g.a. den extremt hårda konkurrensen som råder.  (Carlson 1991, s. 134ff; 

Carlson 1993, s. 69)  

 

Idag börjar specialiseringen i tidig ålder och idrottsklasser i skolan gör det möjligt att utöva 

sin idrott även på skoltid (Wagnsson & Patriksson 2007, s.6ff). På gymnasiet finns det t.ex. 

möjlighet att läsa sammanlagt 400 poäng fotboll (Andersson 2012, s. 5 ). I snitt tränar ett 

elitlag i fotboll fyra kvällar i veckan och har minst en match per helg. Detta i kombination 

med skola och ett socialt liv i en känslig period i livet kan innebära vissa risker för spelarnas 

hälsa. Börjesson och Jonsdottir (2010, s. 10ff) visar på att fysik aktivitet och hälsa har ett 

komplext samband. Måttlig fysisk aktivitet har visat många positiva fördelar på hälsan. Den 

fysiska aktivitet som en elitidrottare utsätter sig för har snarare visat sig vara skadlig för 

hälsan. Många gånger upplever man inte att man tränar för hårt innan det är för sent vilket kan 

leda till skador på kroppen (Brink et al 2012, s.285ff). Christensen och Sorensen (2009, s. 

115ff) har intervjuat danska fotbollsspelare i åldern 15-19 år. Deras resultat visar att spelarna 

ofta upplever en tidsbrist i sin vardag samt att deras satsning på både skola och fotboll kan 

innebära många svåra val och konflikter som får dem att må psykiskt dåligt. Kraven och 

pressen till prestation kommer ifrån skola, föräldrar, vänner och dem själva.  

 

Tidigare studier visar att prestationskraven kan leda till upplevd stress. Kristiansen och 

Roberts (2009, s. 686ff) undersökte hur ungdomar som deltog i ett OS upplevde stress och hur 

de klarade av att hantera den. Ungdomarna beskrev att deras tidspressade schema med 

träning, tävling, kost och sömn ofta framkallade stress. De kände även av stress utifrån 

tävlingsmomentet och den tuffa konkurrensen. Många av ungdomarna saknade förmågan att 

hantera denna stress vilket innebar att de presterade sämre och upplevde en oro. Johnsson och 

Ivarsson (2011, s. 129ff) har i en svensk enkätstudie tittat på de psykologiska aspekterna av 

elitidrott och vad de kan få för konsekvenser i form av fysiska skador. Man finner att 

psykologisk stress är en riskfaktor. Därför är det av stor vikt att idrottaren har en bra cooping 

ability, alltså förmåga att hantera stress. Jones (1995, s. 449ff) har gjort en sammanställning 

av flertalet studier på oro/stress kopplat till prestationskrav i samband med tävling. Slutsatsen 

är att vi är olika bra på att hantera detta men att vi behöver mera forskning på området för att 

kunna svara på varför.   

 

Tidigare studier på landslagsspelare på seniornivå visar att de som lyckas hela vägen ifrån 

lovande som ung upp till ett landslag är de som beskriver sin uppväxt som kravlös och 
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stressfri. De har alltså lyckats skapa harmoni och livskvalité i en kravfylld miljö vilket gjort 

att de orkat hela vägen fram. (Carlson 1993, s.69) 

 

Som blivande idrottslärare och fotbollstränare finner vi utifrån denna bakgrund det motiverat 

att undersöka hur elitsatsande fotbollsungdomar upplever stressfaktorn idag samt hur den 

påverkar dem och om de har förmågan att hantera den.   

1.3 Forskningsläge  

1.3.1 Elitsatsning och skola 

En tidigare studie har jämfört akademisk nivå och självreglerande färdigheter (planering, 

egenkontroll, utvärdering, reflektion, ansträngning, och själveffektivitet) hos 

elitfotbollsspelare i åldern 12-16. De jämfördes med en motsvarande kontrollgrupp och 

resultatet visar att fotbollsspelarna befinner sig på en högre akademisk nivå än genomsnittet, 

de väljer i större utsträckning att läsa studieförberedande linjer än kontrollgruppen. 

Fotbollsspelarna hade även bättre självreglerande färdigheter. (Jonker, L. et al., 2010, s. 

1605ff) Det kan innebära en stor stress och tidspress att kombinera en elitsatsning och studier 

på en hög nivå (Christensen & Sorensen 2009, s. 115ff; Kristiansen & Roberts 2009, 685ff). 

Detta i kombination med att elitidrottare oftare drivs av prestation än av hälsomotiv i sin 

träning kan leda till kronisk trötthet, förslitningsskador, sjukdomar och utbrändhet. (Hassmén, 

Hassmén, & Plate 2003. s. 150; Kristiansen & Roberts 2009, s. 686ff; Brink et al 2012, 

s.285ff; Johnsson & Ivarsson 2011, s. 129ff; Jones 1995, s. 449ff). 

Det finns ett tydligt samband mellan elever som upplever skolan som tuff och de som avslutar 

sitt fotbollsspelande. Ungdomar hoppar oftast av sina skol- och idrottsambitioner samtidigt. 

Fotbollen lockar alltså inte ungdomar med bristande studiemotivation. En förklaring säga vara 

att fotbollen idag bedrivs i skolliknande former (Franzén 2004. s. 6). 

Föräldrars engagemang och inställning har stor inverkan på barnens idrottande (Augustsson 

2007, s. 86ff; Karp 2000, s. 139ff). Det är viktigt för föräldrarna att träning och tävling sker i 

en positiv miljö. Det ska utöver idrotten finnas tid för skola och andra aktiviteter.(Karp 2004, 

s. 28) I en studie av Augustsson och Patriksson (2007, s. 19) framkommer det att 69 % av de 

undersökta barnen inte känner någon press från sina föräldrar då de idrottar, 15 % svarar att 

de sällan tycker föräldrarna är ett problem, 14 % tycker att föräldrarna är ett problem ibland 

samt 2 % tycker att föräldrarna ofta är ett problem.  
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1.3.2 Stress 

Stress är i grunden någonting positivt och livsnödvändigt, kroppen reagerar i stort sett på alla 

händelser och utmaningar genom att frisätta kemiska mediatorer eller budbärare t.ex. 

utsöndrar kroppen stresshormon för att anpassa hjärtfrekvens och blodtryck (Arnetz & Ekman 

2013, s. 19ff & 88f). Stress förknippas i dagens samhälle med oro, tidsbrist och frustration. 

Symtom vid stress kan vara att: känna sig orolig, få sömnproblem, bli deprimerad eller börja 

tröstäta. Det kan även leda till att vi prioriterar bort socialt umgänge och motion. Det är vår 

hjärna som styr vad vi upplever som stressande och som styr hur vi kommer att förhålla oss 

till det. Stress kan leda till kort- och långsiktiga konsekvenser för såväl immunsystemet, det 

metabola systemet och hjärt- och kärlsystemet (Ibid, s. 87f). 

 

Idag hotar stress vår hälsa mentalt, socialt och fysiskt (Ibid, s 99ff). Pressen på dagens 

ungdomar har aldrig varit större.  De upplever en stor press i att lyckas med skola och 

framtida karriär. En stor del av denna stress bottnar i skolplikt som tar tid ifrån 

fritidsaktiviteter och socialt umgänge. (SOU, 2006:77, s 16) 

 

Psykologisk stress definieras enligt SOU som individens reaktion på stress i samband med 

sina egna värderingar och inte någon form av fysiska effekter. Exempel kan vara att individen 

upplever de påfrestningar av stress som överstigande dennes egen förmåga (SOU, 2006:77, s 

34f). Om inre och yttre krav och målsättningar upplevs som så höga att det råder stor skillnad 

mellan dessa och individens faktiska resurser och prestationer, är det vanligt med upplevelser 

av stress. Stress kan definieras som en skillnad mellan krav och resurser. (Hassmén, Hassmén  

& Plate 2003, s. 150f) 

 

Vi har alla olika förutsättningar att hantera stress. De flesta av oss klara av att bemästra stress 

utan påverkan på vår hälsa. Det finns faktorer som ökar vår förmåga att motstå stress, 

genetiska, hög självkänsla, socialt stöd, cooping och god grundkondition. (Arnetz & Ekman 

2013, s. 19f & 45ff) 

 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka unga elitfotbollsspelares förhållningssätt och inställning 

till sin elitsatsning. 
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Frågeställningar 

• Hur upplever unga elitfotbollsspelare stress och återhämtning? 

• Hur upplever unga elitfotbollsspelare sina föräldrars närvaro och reaktioner på 

prestation? 

• Vilka förutsättningar upplever spelarna finns för att uppnå sina mål? 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att analysera resultatet utifrån två modeller som vi anser kompletterar varandra. 

Genom att utgå från dessa modeller får vi en helhetsbild av spelarna förhållningssätt och 

inställning till sin elitsatsning.   

1.5.1 Bronfenbrenners ekologiska modell 

Denna modell utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv, med det menas att 

utvecklingsprocessen styrs av egna tankar, funderingar samt erfarenheter. I denna studie 

innebär det att en person som mår bra och har positiva tankar kommer att ha en positiv 

utvecklingskurva. Detta är väldigt passande för denna studie då vi intresserar oss för 

ungdomarnas relation till föräldrar, kamrater, klubb och tränare. I denna studie ingår även 

skolan i denna kategori. (Carlson 2010, s. 49) 

 

Modellens synsätt innebär att individen befinner sig i en ständig interaktion med olika 

strukturer i den omgivande miljön. Strukturerna utgörs dels av den omedelbara närmiljön som 

individen har möjligheten att påverka och utgör en del av. Den utgörs också av strukturer av 

perifer karaktär som ligger långt ifrån vardagen och utanför möjlighet till direkt påverkan av 

individen. (Ibid, s.48f) Modellen är indelad i olika lager som är inneslutna i varandra, rakt 

igenom går också en horisontell pil. Avsikten med pilen är att visa att en förändring är möjlig 

mellan dessa nivåer över tid.  

Våra frågeställningar inriktar sig endast på mikro- och mesonivå därför kommer inte exo- 

samt makronivån att diskuteras i denna studie. 
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Figur 1: Ekologiskmodel på individens utveckling (Efter Carlson 1991) 

1.5.2 Känsla av sammanhang, KASAM 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. (Antonovsky 2005, s. 46) 

Så definieras Aaron Antonovskis teori om känsla av sammanhang, KASAM. Han menar att 

om människor har en känsla av sammanhang är detta en mycket viktig faktor då en individ rör 

sig från att vara sjuk till att bli frisk (Ibid, s. 42). Thedin Jacobsson (2012, s.188) har i boken 

Idrottsdidaktiska utmaningar (2012) gjort en skolanpassning av KASAM. Teorin är för att 

uppnå en känsla av sammanhang, KASAM behöver vi: 

• Kunna förstå olika situationer, de ska vara begripliga för oss 

• Ha tilltro till att vi kan hantera dem 

• Känna engagemang och ha tillräckligt med intresse så att det blir meningsfullt att 

försöka hantera dem 
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I skolundervisning är det viktigt att ha en känsla av sammanhang för att elever ska vilja delta 

och anta utmaningar i ämnet (Ibid, s. 189). KASAM är med andra ord uppbyggt av tre 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever inre och yttre händelser som 

konkreta, gripbara, ordnade och strukturerande i stället för slumpmässiga och oförklarligt 

(Antonovsky 2005, s.44; Thedin Jacobsson 2012, s.189). En människa som besitter en hög 

känsla av begriplighet förväntar sig att situationer som uppkommer är förutsägbara eller går 

att ordna och förklara (Antonovsky 2005, s.44). Även om det kan uppkomma misstag har en 

person med en hög känsla av begriplighet förmågan att tolka situationen som gripbar. 

Begriplighet kan associeras till de didaktiska frågeställningarna vad och varför (Thedin 

Jakobsson 2012, s.189).  

 

Hanterbarhet definieras av till vilken grad man kan möta de krav och utmaningar som ställs i 

de situationer man befinner sig i (Antonovsky 2005, s.45; Thedin Jakobsson 2012, s.190). En 

person som besitter en hög känsla av hanterbarhet kommer inte känna sig som ett offer inför 

omständigheter eller tycka livet är orättvist (Antonovsky 2005, s.45). En skolsituation som 

eleverna upplever hanterbar är kloka övningar med rätt utrustning samt att ledaren ser alla och 

det finns en stor trygghet i gruppen (Thedin Jakobsson 2012, s.189).   

 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky den viktigaste av de tre komponenterna. Det är den som 

ses som begreppets motivationskomponent. Meningsfullheten syftar till i vilken grad 

problemet är värt att lägga sin energi på. (Antonovsky 2005, s.45ff) I skolan och motsvarande 

situationer bidrar en utmanande och stimulerande undervisning till att eleverna uppfattar 

undervisningen som meningsfull (Thedin Jakobsson 2012, s.191). 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för eleverna att de förstår situationerna, har en tro att de ska 

klara av dem samt känna att det är motiverat att genomföra det (Antonovsky 2005, s.42ff).  
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2 Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara syfte och frågeställningar valdes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod.  Anledningen till att denna intervjuform valdes var att vi får möjlighet 

att anpassa frågorna efter hur respondenten svarar. Ett annat syfte med valet av 

halvstrukturerad intervjuform var att vi ville att intervjun skulle likna ett samtal så intervju 

personen kände sig bekväm. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 43) Kvalitativ intervju gör det 

möjligt att fånga delar av respondentens tankar, känslor, erfarenheter och värderingar. (Trost 

2010, s. 25ff) Den vetenskapliga företeelsen i kvalitativa intervjuer är att få en förståelse av 

sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv (Brinkmann & Kvale 2009, s. 42). Vi har 

utformat en intervjumall med de frågor vi vill få besvarade. Frågorna är utformade med ett 

enkelt och tydligt språk så att missförstånd ska undvikas. (Trost 2010, s. 95) Utifrån detta 

fann vi vårt val av metod lämplig. 

 

Vi valde att både spela in intervjuerna och att skriva stödord. Att spela in intervjun gör att vi 

kan lyssna på den flera gånger samt uppfatta och tolka tonlägen, ordval och pauser på ett så 

bra sätt som möjligt. Inspelningen gör det också möjligt att transkribera intervjun på ett så 

noggrant sätt som möjligt. Anledningen till att vi valde att även föra anteckningar under 

intervjun är att undvika tekniska missöden samt att vi kunde fånga det viktigaste och 

samtidigt inte avbryta samtalsflödet. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 194ff; Trost 2010, s. 74ff)  

 

Vi har valt att benämna de intervjuade som spelare i denna studie. Anledningen till att de är 

med i denna studie är just för att de är elitfotbollsspelare. 

 

Vi valde att intervjua en spelare åt gången eftersom vi var intresserad av vad varje spelare 

tyckte. Under intervjun var båda vi närvarande. En av oss intervjuade och den andre förde 

anteckningar. Anledningen till att bara en person intervjuar är att den intervjuade inte ska 

känna sig i underläge (Trost 2010, s. 67). Vi valde att båda skulle närvara eftersom två 

personer upptäcker mer än en och att analysen blir bättre om båda närvarat och samlat intryck 

från intervjun.  
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2.3 Urval  

Denna studie bygger på ett bekvämlighetsurval då vi valt spelare ifrån klubbar i vår 

geografiska närhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). Av fyra tillfrågade klubbar ville två av 

dem delta i studien. Kriterierna var att klubbens seniorlag skulle spela i antingen Allsvenskan 

eller Superettan. I samverkan med Sportcheferna i dessa klubbar valdes sex spelare ut till 

intervju, tre spelare från respektive klubb. Kriterierna vi valt spelare utifrån är: spelaren ska 

vara framstående i sin åldersgrupp, spelaren ska ha representerat distriktlaget samt spelaren 

ska läsa på ett NIU-fotbollsgymnasium.  

2.4 Procedur 

2.4.1 Skapande av intervjufrågor 

Vid skapande av våra intervjufrågor har vi utgått ifrån tidigare forskning. Frågor kring stress 

och återhämtning har främst skapats utifrån Idrottens återhämtningsbok (Kentä & Svensson 

2008). På ämnet föräldrastöd har vi utgått från två studier av Christian Augustsson 

(Augustsson 2007; Augustsson & Patriksson 2007).  Frågorna är ordnade efter teman utifrån 

frågeställningarna. (Bilaga 4) 

För att säkerställa att intervjufrågorna gav svår på våra frågeställningar utförde vi två 

pilotintervjuer. Båda gjordes efter bekvämlighetsval med kurskamrater som tidigare varit 

elitsatsande fotbollsspelare, de uppfyllde samma kriterier som spelarna i studien. 

 Efter den första pilotintervjun analyserades frågor och svar ihop med den intervjuade. Utifrån 

denna analys omarbetades intervjun till pilotintervju två. Samma procedur upprepades efter 

andra pilotintervjun med mindre justeringar. Båda pilotintervjuerna transkriberades för att få 

en tydlig översikt. 

 

2.4.2 Genomförande 

Vi inledde med att kontakta de Stockholmsklubbar som har A-lag i Allsvenskan och 

Superettan. Vi informerade vad vi ämnade undersöka via ett missivbrev (bilaga 2). Två av 

klubbarna var villiga att delta. I samråd med tränaren valdes tre spelare ut ifrån vardera 

föreningen efter våra kriterier (se Urval s. 8). 
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Med hjälp av tränarna bokades tider in för intervjuerna. Tre av spelarna intervjuades under 

skoltid i ett rum som finns i skolans personalrum. Där kunde vi sitta ostört. Resterande tre 

intervjuades i samband med träning på deras träningsanläggning. Även det i en ostörd miljö. 

Innan intervjuerna startade läste vi upp ett missivbrev för dem som de sedan fick möjlighet att 

läsa själva innan vi började (se bilaga 3). Intervjuerna varade i 30-50 minuter beroende på hur 

utvecklade svar vi fick. Alla intervjuer transkriberades ordagrant. Vi valde att inte använda 

oss utav en transkriberingsnyckel utan alla intervjuer transkriberades ordagrant.   

 

2.5 Tillförlitlighet 

Genom att vi både spelar in och för anteckningar under intervjuerna ger vi oss själva bra 

förutsättningar för en noggrann och korrekt transkribering. En slarvig transkribering kan 

påverka både validiteten och reliabiliteten negativt. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 112f)  

 

2.5.1 Validitet 

Syftet med studien är att undersöka unga elitfotbollsspelares förhållningssätt och inställning 

till sin elitsatsning. Man kan således inte generalisera resultatet utan det bör ses på som unikt 

för varje spelare. Eftersom både vårt syfte och frågeställning ämnar besvaras kvalitativt och 

på individnivå anser vi att vi har lyckats med att uppfylla detta. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 136f)  

 

Eftersom vi inte är vana att intervjua och skriva ner vad respondenten svarar skulle detta 

kunnat ha påverkat validiteten. För att höja validiteten spelades därför intervjun in. En av oss 

koncentrerade sig på att intervjua och den andra på att skriva ner svaren. På så sätt fick vi 

möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger samt att vi var två stycken som samlade intryck 

av intervjun på plats. Detta bidrog till en högre validitet. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 193ff) 

  

Vi genomförde två pilotintervjuer och bearbetade svaren utifrån om de uppfyllde vårt syfte 

och frågeställningar. Eftersom vi gjorde det kunde vi analysera vår intervjumall och undvika 

missförstånd vid senare intervjuer. Efter första pilotintervjun utvärderade och omarbetade vi 

frågorna. Vi gjorde även mindre finjusteringar efter andra pilotintervjun. Personerna till 

pilotintervjun valdes ut enligt samma kriterier som de som skulle intervjuas i studien. På så 
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sätt höjde vi kvalitén på pilotintervjun. (Trost 2010, s.144) Att genomföra en pilotintervju på 

exakt det sett vi hade för avsikt att genomföra intervjuerna ökar validiteten. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

Genom att följa vår intervjumall och metod finns det förutsättningar att göra en identisk 

studie. Då vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer är det mycket upp till den som 

intervjuar att ställa frågorna i den ordning den finner lämpligt. Det är således individuellt 

utifrån vem det är som ställer frågorna och vad den personen har för erfarenheter och 

kunskap. Det finns därför inget som säger att svaret skulle bli detsamma. Vi vill gå in på 

djupet och få ett kvalitativt resultat. Eftersom vi anser att alla respondenter är unika och 

ordningen på frågorna ska styras av intervjun och inte av ett bestämt schema. Hade vi haft en 

strukturerad intervju hade den varit lättare att genomföra igen men vi är som sagt ute efter 

kvalitativ data. 

 

Vi övervägde att det bara skulle vara en av oss i rummet och på så sätt inte sätta eleven i 

underläge (Trost 2010, s.67). Istället valde vi att båda skulle vara med under intervjun 

eftersom vi ansåg att det var viktigt att båda två upplevde intervjun på plats.   

 

Av praktiska skäl skiljde sig de yttre faktorerna åt. Tre av spelarna intervjuades i ett grupprum 

på deras skola under skoltid. De andra tre intervjuades i en mötesdel av ett materialförråd i 

anslutning till deras träning. Vi är väl medvetna om att både lokal och tid på dygnet skiljer 

sig. Det som är gemensamt för samtliga intervjuer var att alla hade tränat fotboll inom en 

timme innan intervjuerna samt att de inte hade någon tid att passa direkt efter intervjun. Detta 

gör att vi trots olikheterna finner situationerna som likvärdiga vid samtliga intervjuer.  

 

Eftersom vi använt oss av en intervjumall har vi kunnat kontrollera att alla frågorna ställdes 

vid samtliga intervjuer. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 146) Sammanfattningsvis anser vi att 

studien går att upprepa men att resultaten inte skulle bli identiska.      

 

3. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från de sex intervjuerna. Vi har valt att presentera resultatet 

utifrån våra tre frågeställningar. Samtliga spelare har fått lika stort utrymme i resultatet, 
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däremot skiljer det sig i antal citat från de olika spelarna. Detta på grund av att vissa citat 

speglade den samlade bilden på ett bättre sätt. Vi har valt att döpa spelarna från A-F, detta har 

skett helt slumpmässigt och oberoende av klubbtillhörighet.   

 

3.1 Hur hanterar unga elitfotbollspelare stress och återhämtning? 

3.1.1 Stress 

Här presenteras de för studien mest relevanta resultaten utifrån intervjufrågorna 43-55 om 

stress samt följdfrågor (bilaga 4). 

 

Spelarna kopplar stress med tidsbrist i samband med väldigt mycket att göra. Stress 

förknippas även med att det är mycket jobbigt som händer och man inte riktigt har kontroll 

över sin vardag. Det uppstår oftast när det är mycket i skolan och fotbollen på samma gång. 

Den stora stressfaktorn ligger i skolarbetet, när det ska presteras i form av prov. Prov och 

tester i skolan anger samtliga som en stressfaktor. Ofta upplevs detta ta kraft och tid ifrån 

annat som känns viktigare.  

 
Det är mest skolan som är stress, när man har prov. När man måste lägga tid på att 

plugga när man hellre vill göra annat. - D 

 

Även prestation kopplat till träning och match är en stressframkallande faktor, särskilt dem 

tillfällen då de ska delta med sitt A-lag. 

 
Inför A-lagsträningar och man verkligen vill prestera. - E 

 

Nyckeln till att hantera stress blir att hitta ett lugn, fokusera på en sak i taget och att planera 

sin vardag bättre.  

 
Då försöker jag bara koncentrera mig och göra så bra som möjligt i båda. Ta det som det 

kommer liksom. Jag känner att jag inte kan påverka det mer än genom att göra mitt 

bästa. Då brukar jag få lite lugn och så. – F 

 
Samtliga uppger att stress är en del av deras vardag samt att det är en faktor som påverkar 

dem. Den kan påverka dem både positivt och negativt. Positiva effekter kan vara ökad 

motivation och energi.  
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Det är olika, ibland kan det bli att man blir mera motiverad och koncentrerar sig och 

jobbar effektivare och ibland så känns det uppgivet så det är olika. - B  

 
Dock upplevs de negativa effekterna mycket oftare i form av energiförlust, nervositet samt 

dåligt humör.  

 
Nervös, man pallar inte någonting. Man vill bara skita i allting. Lätt irriterad och lätt 

arg. - C 

 

Två av sex intervjuade spelare uppger att de i perioder har sömnproblem med svårigheter att 

koppla av på kvällarna. En spelare får professionell hjälp med detta. 

 
Jag blir lite borta och jag sover jättedåligt när jag har stress. Jag vaknar flera gånger om 

nätterna och börjar tänka på det igen. Att: fan, imorgon har jag en viktig uppgift som jag 

inte gjort. Då brukar jag bli jättetrött av det och då kan jag bli sjuk och få feber då 

immunförsvaret blir svagare. Det kan få ganska mycket konsekvenser. - C 

 

Överlag upplevs det som svårt att tolka sin kropps signaler på trötthet och stress. Några 

upplever att de har blivit bättre utifrån tidigare erfarenheter, oftast i form 

överbelastningsskador efter för hård träning eller koncentrationssvårigheter i skolan efter för 

lite sömn. 

 
Jag har blivit bättre på det. i dagsläget är jag ganska bra och jag brukar vara ärlig mot 

mig själv om jag på riktigt klarar av att köra för fullt eller om jag måste ta det lugnt. 

Förut hade jag mycket skador i höften och ljumsken och då kände jag inte att jag var så 

duktig på att lyssna på min kropp och veta vad som är bäst. Men nu känner jag att det 

har blivit bättre. I skolan så kan jag känna att jag läst något fyra gånger utan att fatta vad 

det står. Då är man lite trött. Sen fotbollen också. man hör vad som sägs men kan missa 

det ändå och göra fel ändå, det är väl det. - F 

 

Det är väldigt individuellt hos varje spelare hur de kopplar av. Dock visar resultatet att det 

handlar om att göra något annat än att spela fotboll. Avkopplingen uppnås genom att göra 

saker som är roliga med sin familj alternativt sina vänner i en miljö utanför fotbollen och 

skolan.   

 

Spelarna upplever i stort att de har en balans i sin vardag med ett socialt umgänge, vila, 

träning, egen tid samt fria kvällar. Dock upplever de att vardagen är tidspressad. Om det är 



14 

 

något de skulle velat ha mera tid för så är det att umgås med sina kompisar. Spelarna tycker 

att det är okej då de upplever att de valt sin vardag själva. 

 

Resultatet visar att vardagens upplevelse svänger mellan positiv och negativ vid ungefär 

samma tillfällen varje dag. Känslan innan och efter träning är positiv för att spelarna gör det 

de bryr sig mest om. Skolan upplevs ofta som något negativ i vardagen, den tar för mycket 

plats och tid ifrån andra saker som känns roligare och viktigare.  

 
Jag tror att känslan innan och efter träning att göra det lilla extra varje dag gör att man 

växer, och gör att man känner framsteg i det man gör. Eftersom fotbollen är det jag 

fokuserar på och bryr mig mest om. Är nog det mest positiva att jag får ut något av det 

jag gör. Och det negativa i veckorna kan vara att det är mycket i skolan som jag ibland 

kan tycka blir för mycket eller jag kan känna att skolan kan ta över för mycket i vissa 

saker. Med ibland tunga uppgifter och sånt, och bära på det efter skolan det kan vara det 

negativa. Men att komma hem och känna att mangjort en bra dag det kan jag känna är 

positiva i veckorna. – A 

  
Kvällens sinnesstämning påverkas utifrån dagens prestation på träningen och i skola. 

Flera upplever att tiden mellan skola och fotboll är jobbig p.g.a. stress/tidsbrist samt trötthet.  

 
Det skulle vara under sista lektionen i skolan det kan bli ibland för stressigt och ibland 

måste man gå ifrån skolan och så skiter det sig med läraren. Så vet man inte om man ska 

gå ifrån skolan eller om man ska komma sent till träningen. Så då kan man känna av 

det. – B  

 

3.1.2 Återhämtning 

Här presenteras de för studien mest relevanta resultaten utifrån intervjufrågorna 56-67 om 

återhämtning samt följdfrågor (Bilaga 4). 

 

Återhämtning för dessa spelare består av goda rutiner innan och efter träning med kost och 

skadeförebyggande gymnastik. Den mentala återhämtningen sker vid umgänge med familj 

och vänner alternativt att vara för sig själv. 

 
Det kan vara olika saker. Direkt återhämtning innan och efter träning och match. Isbad 

och sådär. Men också mental återhämtning, göra något annat umgås med familjen och 

kompisar. Va för mig själv också och inte göra så mycket alls, det är återhämtning. – A  
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Resultatet visar att spelarna återhämtar sig i sociala sammanhang med de personer som står 

dem närmast, familj och vänner, det handlar främst om att återhämta sig mentalt genom att 

tänka på andra saker och ha roligt. Den fysiska återhämtningen fokuseras kring 

mellanmål/kost och stretching/rehab. Spelarna anser sig olika bra på att sköta sin 

återhämtning. De som lägger mycket tid på det i form av rehab och stretching uppfattar sig 

vara bra på det till skillnad från dem som inte lägger så mycket fokus där. Alla är medvetna 

om vikten av återhämtning men många känner att dem inte gör det i alla fall då de prioriterar 

annat före.  

 
Nä jag brukar alltid vara den som går ut och gör lite mer än vad man behöver göra hela 

tiden. Träna lite för mycket. Så kommer man på det lite i efterhand och då är det inte så 

jävla bra. Så jag försöker bli bättre på det. 

- Hur menar du med träna lite för mycket? 

Det kan vara att man gjort en träning och man känner sig skittrött och så kommer man 

hem och ska bara ta det lugnt. Sen ringer nån polare och frågar om vi ska ut och spela 

nån boll. Så okej då, så gör man det. Så tänker man inte alls på det så kör man som fan, 

så kommer man hem, och så fan det var inte så bra att jag var ute och körde innan. - C 

 

Samtliga upplever att deras återhämtningsbehov ökar när det händer mycket i deras vardag.  

 
Ja, det gör det! Allting blir lite jobbigare, det blir tidsbrist och stress. – D 

 

Spelarna träningsveckor är fulla och påminner om varandras. De har mellan 7-9 träningar i 

veckan plus en eller två matcher på helgen. De tränar med två till tre grupper under samma 

vecka. Spelarna kallas ibland in med kort varsel till A-lags träning vilket gör att de inte hinner 

planera sin vardag. Då uppstår stress kring skolarbete samtidigt som anspänningen ökar. Detta 

är exempel på tillfällen i deras vardag då arbetsbelastning och återhämtningsbehov ökar. 

 

Spelarna har oftast två fotbollsfria kvällar i veckan. Dessa ser spelarna som väldigt viktiga i 

deras återhämtning och spenderas så mycket som möjligt med sin familj och vänner. Trots 

spelarnas tuffa och inrutade vardag är det ingen återhämtningsaktivitet som de saknar eller 

inte har tillgång till. 

 

Spelarna upplever att det är svårt att precisera om det är den mentala eller fysiska tröttheten 

som uppstår först, dock anser de att det är lättare att hantera den fysiska tröttheten med hjälp 
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av kunskap om kost och rehab träning samt stöd av lagets friskvårdsteam. Den mentala 

tröttheten upplever de svårare att hantera och den som påverkar dem mera negativt. De har 

svårt att ta tag i problemet och löser det oftast för stunden med att göra något som de tycker är 

roligt och skjuter problemet för framtiden. 

 
Gör saker jag mår bra av. Ibland när jag är trött kan jag om jag är ledig en hel helg eller 

två dagar i rad köpa hur mycket godis som helst. Om det varit en lång träningsperiod 

och jag känner jag måste bli lite glad då kan jag köpa. Då kan jag ha en dag då jag bara 

käkar, mår bra och kollar film är uppe sent för att släppa allting. Lyssna på musik också 

det gör mig också glad. Så det är väl det, vara med kompisar. Lite allt möjligt, glömma 

fotbollen liksom. – A  

 

Majoriteten anger prestationsbaserade situationer i en nära framtid som något de kan gå och 

oroa sig för och något som tar energi. Prov och viktiga matcher är sådana situationer, och 

oron styrs utifrån dagsform och tidigare prestationer. En formsvacka i fotbollen kan leda till 

press och oro som sprider sig till hela deras vardag. 

 
Ja, det är skolarbete. Vissa stunder kan det bli att det plötsligt kommer tre prov på en 

vecka och vad ska jag göra då? Liksom då tänker jag mycket på det och det tar energi 

ifrån annat också när jag blir för besatt av vad jag ska göra med den där situationen. Och 

sen på fotboll också, då kan det hända att jag inte får spela på några matcher och då 

undrar jag vad som är fel och funderar för mycket och det bidrar till att jag blir trött i 

kroppen och så. Energinivån blir kanske lite liten. 

 

- Kan det hända att dessa två saker inträffar samtidigt? 

 

Ja, jag kommer ihåg speciellt förra året på hösten. Då kändes det liksom att det inte gick 

så bra på fotbollsplanen inte heller i skolan och det var jättemycket. Då har jag troligen 

haft min största stress någonsin. – F  

  

3.2 Hur upplever unga elitfotbollsspelare föräldrars närvaro och reaktioner på 

prestation? 

Här presenteras de för studien mest relevanta resultaten utifrån intervjufrågorna 19-28 samt 

följdfrågor (bilaga 4). 
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Samtliga spelare uppger att deras föräldrar ställer sig positiva till deras elitsatsning. De känner 

ett stort stöd hemifrån och upplever att deras föräldrar är engagerade och pushande. Ett citat 

som speglar bilden som samtliga spelare förmedlade är: 

 
Dem är väldigt positiva till det. Båda har hållit på med fotboll så de har förståelse för 

det också. Det är inte så att de pushar mig så, för mycket liksom. Utan det är en lagom 

nivå. Skola och kompisar och allt ska hinnas med. – E  

 

Spelarna upplever också att deras föräldrar ställer upp med till exempel läxläsning, skjuts och 

mat på bordet. Samt att de alltid finns där när spelarna behöver dem. Två spelare upplevde 

dock att det var jobbigt att föräldrarna tittade på matcher eller träningar. Anledning var att de 

kände en större press då de ville prestera inför sina föräldrar.  

 
Nja, jag föredrar om föräldrarna är hemma under match och sådär. Känner lite press 

man vill spela bättre om de är och kollar. Inte så jätte mycket men lite. För man vill 

spela bra för dem och så. – D   

 

En spelare uppgav att han tidigare hade tyckt att det var jobbigt när hans föräldrar hade varit 

och tittat men nu tyckte han inte det längre, utan han tyckte bara det var roligt. Det övriga tre 

tyckte inte alls det var jobbigt när deras föräldrar var och tittade. Spelarna upplever att 

föräldrarna blir mycket stolta vid framgång och stöttande vid motgång. De upplever 

föräldrarnas beteende som väldigt positivt vid medgång, deras beteende förstärker känslan av 

framgång. Vid motgång får de stöd, några får även feedback på sin prestation. En av spelarna 

upplever att hans pappa lever genom honom i hans fotbollsspelande. På frågan ”Upplever du 

att dina föräldrar lever genom dig i ditt idrottande?” svarade han: 

 
Ja, det kan jag tycka. Speciellt min pappa dårå som vill så mycket att jag ska lyckas. 

Ibland så säger han att han blir ledsen när jag spelar dåligt och jag har det tungt själv 

också. Så ja. 

 

- Hur känns det när du ser att din pappa blir ledsen och besviken? 

 

Då känner jag att fan jag gjorde en dålig match nu och jag skulle lunna göra det mycket 

bättre och då känns det liksom dåligt för att min farsa var där och kolla och jag ville 

liksom göra en bra match men sen gick det dåligt... det känns ganska dåligt faktiskt. – F  
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Samma spelare upplever även en press från sin pappa att prestera. Han berättar att hans pappa 

själv har varit fotbollsspelare och tror att det kan vara en anledning till att hans pappa lever 

genom honom. Tre spelare anger sina föräldrar som de viktigaste personerna i sin elitsatsning.  

Sammanfattningsvis anser alla att de har ett stort stöd från sina föräldrar. Det är bara en 

spelare som sticker ut och han upplever att hans pappa lever genom honom i hans spelande.   

 

3.3 Vilka förutsättningar upplever spelarna finns för att uppnå deras mål? 

Här presenteras de för studien mest relevanta resultaten utifrån intervjufrågorna 11-18 samt 

34-42 (bilaga 4). 

 

Resultatet visar att spelarna har ett tydligt mål med sin fotboll men saknar det med sin 

skolgång. Spelarna har som mål att slå sig in föreningens A-lag och ett par spelare blickar 

redan utomlands. Endast en av spelarna har ett konkret mål med sin skolgång, han vill bli 

läkare. Övriga är inriktade på en fotbollskarriär. 

 
Just nu är jag mer motiverad till fotbollen. Det är liksom nu är jag som bäst eller jag har 

aldrig varit så bra som jag är nu. Jag känner bara att jag växer för varje dag och skolan 

kan vänta det kan man ta sen det går att lösa fotbollen, här där jag är nu kommer jag 

aldrig vara. Fotbollen är det jag brinner för.  – A 

 

Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inget speciellt yrke som jag har tänkt på. Faktiskt 

inte, hehe. Jag är faktiskt ganska dålig på att planera. Men jag försöker ändå satsa på 

skolan så mycket som möjligt för att kunna ha valmöjligheter sen, t.ex. så läser jag sam 

som är högskoleförberedenade så att man kan plugga vidare om man känner att det är 

någonting som man vill inrikta sig på och sådär. Så det är väl ungefär så jag tänker just 

nu, hehe. – E  

   

Känns mest som om man måste för att i framtiden kunna få ett jobb eller så. Det är de 

som motiverar mig, man får lättare jobb om man är i skolan eller så. – D   

 
Skolans stöd består av en förståelse för deras elitsatsning, vilket innebär uppskjutna prov och 

längre inlämningstid samt förståelse vid frånvaro. Vid frånvaro ger lärarna kompletterande 

uppgifter som ska lösas hemma. Spelarna säger att dessa inte alltid hinns med och att de 

upplever att det påverkar deras inlärning negativt. De har möjlighet att välja bort vissa kurser 

då de får poäng för sitt fotbollsspelande vilket upplevs som positivt. Möjligheten att 
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kombinera fotboll och studier är den huvudsakliga anledningen till att majoriteten av spelarna 

går på den skolan som de gör. De upplever också möjligheten att få poäng genom att spela 

fotboll som klart bidragande.   

 
- Varför går du på den skolan du gör?  

Hade du valt en annan skola om du inte spelat fotboll? 

 

Just för att kunna kombinera min idrott med studier, eller fotboll med studier. För då får 

man ju möjligheten att träna under skoltid och även poäng för det. å det är ju jättekul att 

kunna få poäng för något man tycker är kul. – E   

 

Skolan erbjuder spelarna träning på schemat vilket spelarna upplever som positivt i deras 

satsning. Även om de går på ett fotbollsgymnasium upplever spelarna att förståelsen och 

kommunikationen mellan skola och fotboll kunde varit bättre. 

 
Problemet är att lärarna tycker deras ämne är viktigast i världen. Och att det kan vara att 

de ja om jag missar något så missar jag något och då får jag skylla mig själv. Lite. Hela 

skolan kan vara så. Det är ganska förståligt de kan ju inte stanna upp hela världen för 

jag ska spela fotboll. Men lärarna accepterar det och mina tränare accepterar det bra, det 

är inget konstigt. 

 

Känner du att du får stöd av lärarna om du missar mycket p.g.a. fotbollen? 

 

Inte alltid det tycker jag inte. De är inte så ”jag ska iväg och köra match idag och jag 

kan inte vara med på sista lektionen” kan det vara att lärarna vill att jag ska fråga någon 

annan om hjälp. Eller om jag missar något prov för jag är på träningsläger räknas det in 

i mitt betyg, jag tycker det är halvdåligt. Samtidigt är det svårt för skolan också, jag vet 

inte. 

  

- Hur hade du velat ha det? 

 

Alltså att det finns mer princip för de som tränar så hårt att de följer en mall hur vi kan 

behandla det för det känns som varje lärare bedömer det efter eget bevåg hur de känner 

och tycker och hanterar det. Men så länge jag har en bra kommunikation med mina 

lärare och en bra relation så brukar de förstå, oftast. Så det är lite både och men kan 

kanske lite mer en plan hur man ska göra med elever som tränar så här mycket. 

Samtidigt är jag inte uppe i något A-lag jag tränar inte på heltid liksom. Så det beror lite 

på. – A    
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Det är framförallt två av spelarna som upplever detta som ett problem. De andra fyra tycker 

kommunikationen med lärarna är bra. En spelare tycker att det är en nackdel att behöva läsa 

ikapp hemma då han lär sig mycket bättre på lektionerna.  

 

Klubben starkaste stöttning ligger på tränarens axlar, det är av stor vikt för spelarna att de kan 

prata med honom om allting, skola, fotboll sociala frågor.  Spelarna ser tränaren som en 

mycket viktig del i deras elitsatsning och har utan ett starkt stöd ifrån tränaren skulle den vara 

mycket tuff. Socialt nämner samtliga vikten av sina vänner. Vännerna står för möjligheten till 

återhämtning samt miljöombyte. De uppger att de mest umgås med sina lagkamrater då 

fotbollen är en så pass stor del av deras liv och de träffas varje dag.  

 

Samtliga spelare upplever tidsbrist som det största problemet i att kombinera sin 

fotbollssatsning med skola och ett socialt liv. Det säger att det är många saker de vill hinna 

med och de ställs ofta inför ett val mellan flera saker samtidigt. De tvingas välja bort sitt 

sociala liv väldigt ofta. Den samlade bilden är att de har en mognad och förståelse för att detta 

är vad de själva valt och vill just nu och då hanterar ett socialt bortfall. 

 
Det är väl tiden. Skolan tar mycket tid, fotbollen tar också mycket tid. Socialt liv det 

känns som det är ett val, antingen väljer man det. Antingen är man ute med polarna eller 

så sover man innan match. Jag tycker att elitsatsa är ett val. De är tiden som är svårast 

att få ihop det med allting. Det är nog det, så det kan vara ganska stressigt ibland. Eller 

mycket att tänka på, många bollar i luften. Det är att man måste göra många val liksom. 

Att man måste ta de svåra valen att man kanske inte kan gå ut med kompisar utan man 

måste träna och sen när det t.ex. händer någonting, en festival eller någonting och sen 

när det är mycket i skolan är man kanske tvungen att slippa en träning för att hinna med. 

Då känns det lite jobbigt faktiskt. – F   

 

4. Diskussion 
Vi har valt att diskutera svaren på frågeställningar utifrån Antonovskys KASAM – teori samt 

Bronnfebrenners ekologiska utvecklingsmodell. De resultat som varit mest relevanta och 

intressanta kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning samt syfte och frågeställningar.  

 

Något vi kan konstatera utifrån resultatet är att spelarna har en tydlig prioriteringsordning i sin 

vardag av vad som de anser viktigast. Fotbollen kommer först därefter följer skola och sist 

prioriteras vänner och familj.   
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Problematiken med att analysera föräldrastöd är att föräldrarnas agerande tolkas olika av 

spelarna. Det som en spelare tar som peppning tar en annan som kritik. Det vill säga att det är 

extremt individuellt hur spelarna tar föräldrarnas beteende. 

 

4.1Begriplighet   

Samtliga spelare upplever en hög grad av begriplighet både när det gäller skolan och 

fotbollen. De förstår varför de går i skolan och kan förstå situationerna och upplever 

uppgifterna de får där som förutsägbara. Med detta menas att de förstår varför de går i skolan 

och vet vad som förväntas av dem när de är i skolan. Ett exempel på detta är att samtliga 

spelare vill vara godkända i samtliga ämnen. Detta visar på att skolan blir begriplig för dem. 

Anledningen som de anger är de vill ha möjlighet att läsa vidare om de inte kommer att kunna 

livnära sig på fotbollen.  

 

Spelarna har tydliga mål med sin satsning på fotboll men saknar dem i sitt skolarbete, detta 

får en betydelse för deras känsla och tillit till struktur och begriplighet. Enligt KASAM 

behöver vi ha en tydlig förståelse för varför vi gör något för att finna det begripligt att utföra. 

Utan ett tydligt mål saknas ett tydligt varför och begripligheten minskar. 

 

Spelarna upplever skolan som begriplig i de allra flesta fall, de förstår strukturen. De 

motiverar sin skolgång med att skapa en förutsättning för något annat om inte fotbollen blir 

deras framtid. Alla förstår vikten av att gå i skolan och har en tillit till att ett bra betyg i skolan 

leder till bättre förutsättningar i arbetslivet. Dock beskrivs t.ex. vissa ämnen/kurser som något 

de bara måste göra utan någon idé av vad de ska ha dem till. Spelarna är överlag nöjda med 

sina skolor och dess struktur i form av schema och läxor, de förstår vad som ska göras för att 

uppnå sina betyg.  

 

Vi anser att resultatet visar att spelarna finner en större begriplighet i sin fotbollsatsning. Trots 

att fotbollens schema är mera omfattande än skolans beskrivs det med en större tydlighet och 

kan kopplas till tydliga mål.  
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Sammanfattningsvis så upplever spelarna en förståelse för varför de går i skolan samt spelar 

fotboll, uppkomsten av stress och press ligger alltså inte i begripligheten. De förstår vad de 

gör och varför om än på olika nivå. 

 

4.2 Hanterbarhet 

När det gäller spelarnas förmåga att hantera skolan uppkommer de lite problem. De visar på 

en mognad när det gäller att möta de krav som skolan och lärarna ställer på dem. Eftersom de 

missar obligatoriska moment får de möjlighet att flytta prov och inlämningar så att de ska 

hinna med det. Här går spelarnas åsikter isär. Samtliga spelare tycker det är bra att de har 

möjlighet att flytta uppgifter och prov. Men ett par spelarna upplever att det är svårt att hinna 

med de kompletteringsuppgifter lärarna ger dem. Spelarna tycker också att de lär sig bättre på 

lektionen än vad de gör hemma. Detta tyder på att spelarna har redskapen att hantera skolan 

men ändå sätter de sig i en situation där de gång på gång prioriterar bort skolan, mer om detta 

kommer vi till senare. 

 

Stress kopplas till tidsbrist och när det blir för mycket att göra, detta är något som samtliga 

upplever. Detta uppstår när det är mycket skolarbete och fotboll på samma gång. Allt som 

oftast upplever vi att spelarna känner att de har förmågan att hantera sin vardag. Deras betyg i 

skolan samt framgång i fotbollen vittnar om att de har hanterat det riktigt bra så här långt. 

Ändå finns det signaler på att spelarna ibland ligger på en för hög stressnivå. T.ex. är det två 

av spelarna som stundtals har stora sömnproblem och flera spelare vittnar om att de både har 

blivit skadade och sjuka i perioder där stressen och arbetsbelastningen blivit för hög. 

Hälsoriskerna stärks utifrån tidigare forskning (Kristiansen & Roberts 2009, s. 686ff; Brink et 

al 2012, s.285ff; Johnsson & Ivarsson 2011, s. 129ff; Jones 1995, s. 449ff) och att elitsatsande 

oftare har ett fokus på prestation och kan glömma bort sin hälsa (Hassmén, Hassmén, & Plate 

2003. s. 150). 

 

Stressen och pressen är ofta kopplad till situationer i vardagen som innebär prestationskrav. 

Likt tidigare forskning visar (Franzén 2004. s. 6) har dessa spelare en ambition att lyckas både 

i skola och fotboll, kraven kommer alltså oftast ifrån dem själva i deras strävan efter 

framgång. Spelarna upplever stundtals en oro för att underprestera på prov och vid viktiga 

matcher och träningar vilket leder till stress. Det kan förstås utifrån att spelarna då saknar 

tilltron till att de kommer att lyckas samtidigt som de ser sin prestation som väldigt viktig.  
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Resultatet visar att moment i skolan och fotbollen har förmåga att framkalla stress medans att 

umgås med vänner och familj saknar sådana. Att umgås med vänner beskrivs som något 

avkopplande, roligt och kravlöst. Det har ju visats sig att de spelare som lyckas hitta en sådan 

känsla även i sin elitsatsning har stora möjligheter att lyckas hela vägen upp till ett landslag 

(Carlson 1993, s. 69). 

 

Resultatet visar på flera faktorer som påverkar spelarnas känsla av hanterbarhet. I skolarbetet 

hamnar spelarna ofta i tidsbrist och upplever trötthet inför viktiga prov vilket framkommit i 

tidigare forskning (Christensen & Sorensen 2009, s. 115ff; Kristiansen & Roberts 2009, 

685ff). Eller så missar de undervisning p.g.a. fotbollsträningar med A-laget och måste ta igen 

detta i en redan fullplanerad vardag. Då tolkar vi författare det som att de upplever sig som ett 

offer för omständigheter vilket sänker deras känsla av hanterbarhet. Spelarna vittnar även om 

upplevd stress vid träning med sitt A-lag samt vid viktiga matcher vilket kan förklaras utifrån 

att de då befinner sig i en ny miljö och att prestationen blir viktigare, trygghetskänslan 

sjunker, självförtroendet sviktar och känslan av hanterberhet sjunker. 

 

Spelarna har lärt sig att hantera stress med hjälp av en bättre struktur i vardagen i form av 

planering, att kunna fokusera på en sak i taget. När detta lyckas så känner de att stressen 

sjunker och prestationen blir bättre, deras känsla av hanterbarhet ökar. Föräldrar och vänner 

framstår som det viktigaste för spelarnas återhämtning och stresshantering. Med dem så får de 

en möjlighet att koppla bort sin elitsatsning och kan koppla av, flera beskriver det som 

nödvändigt för att hantera stressen ifrån skola och fotboll. Just att hitta glädje i det man gör 

och hålla prestationskraven på en lagom nivå beskrivs av tidigare forskning som nyckeln till 

att nå hela vägen (Carlson 1993 s. 69). Därmed är det glädjande och hoppfullt att alla 

intervjuade vittnar om ett starkt socialt stöd som kan hjälpa dem med sin hantering av stress. 

 

Spelarna visar upp en stor mognad i sitt beslut till elitsatsning och accepterar att tiden blir 

knapp för ett socialt liv. De upplever att de oftast får tillräckligt med tid för sina vänner även 

om de skulle önskat mera. Ett sidospår men intressant frågeställning kring det blir ju om deras 

utveckling hade påverkats av att få en kväll extra för att umgås med kompisar?  

 

Sammanfattningsvis så leder en god planering av vardagen till att skola, fotboll, familj och 

vänner hinns med. Då upplever spelarna en god balans av prestation och återhämtning vilket 
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ökar känslan av hanterbarhet och de upplever att stressen minskar. Vid tillfällen då t.ex. 

fotbollen tar tid ifrån skolarbete och det sociala behovet då måste prioriteras bort helt sjunker 

känslan av hanterbarhet och stressen ökar. 

 

4.3 Meningsfullhet  

Det är uppenbart att spelarna inte anser att skolan är speciellt meningsfull. Även om de har 

som mål att klara av den och vill ha godkänt i alla ämnen. Samtliga spelare har valt skola på 

grund av fotbollen. De uppger möjligheten att få träna på skoltid och få poäng för att läsa 

fotboll som huvudanledningen till sitt skolval. De väljer gång på gång skolan i andra hand och 

prioriterar bort den till förmån för fotbollen. Skolan ses som något de måste göra för att andra 

vill att de ska göra det, mer om detta kommer vi till senare. De vill således inte lägga den tid 

de behöver för att uppnå sin fulla potential i skolan.  

 

Den viktigaste komponenten i Antonovskis KASAM-teori är meningsfullhet. Spelarna 

upplevde inte skolan som meningsfull men när det gäller fotbollen är det tvärt om, fotbollen 

går alltid först i spelarens ögon. De har valt klubb eftersom deras ambitionsnivå är att spela i 

Allsvenskan eller Superettan och så småningom ta steget utomlands. Att träna 7-9 pass i 

vecka gör att spelarna inte har så mycket tid över till skola och vänner något som de är villiga 

att prioritera bort eftersom de tycker fotbollen är så meningsfull. Valet av skola är återigen ett 

tydligt tecken på vad spelarna tycker är viktigast, fotbollen. Spelarna prioriterar fotbollen 

framför allt och den enkla förklaringen till det är att de upplever fotbollen som det mest 

meningsfulla i deras liv. De har en hög tro på sig själva och ett driv att vilja bli så bra de bara 

kan. Innan nämnde vi att spelarna prioriterade bort skolan för fotbollen och detta kan 

sammanfattas i ett citat från en av spelarna: 

 
Just nu är jag mer motiverad till fotbollen. Det är liksom nu är jag som bäst eller jag har 

aldrig varit så bra som jag är nu. Jag känner bara att jag växer för varje dag och skolan 

kan vänta det kan man ta sen det går att lösa fotbollen, här där jag är nu kommer jag 

aldrig vara. Fotbollen är det jag brinner för. - A   

 

Denna bild är talande för samtliga spelare. De känner att deras chans att lyckas med fotbollen 

är nu och allt annat får stå åt sidan. De vet att skolan är viktig men den har de inte tid att 

prioritera nu eftersom fotbollen är mycket mer meningsfull för dem i dagsläget.  
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Skolan prioriteras ofta först av spelarnas föräldrar vilket sätter spelarna i en besvärlig 

situation. Spelarnas omgivning upplever vi författare använder fotbollen som ett redskap för 

att motivera spelarna att gå i skolan.  För att få vara med på skolträningarna måste skolan 

klaras av, detta medför att meningsfullheten ökar till skolarbete. På samma sätt medför goda 

skolresultat nöjda föräldrar. Meningsfullheten ökar som sagt i dessa fall men motivationen 

kommer inte ursprungligen ifrån spelaren själv utan utifrån att stimulera något annat för att få 

hålla på med det som de själva vill. Detta ser vi som ett svar på varför spelarna ofta känner 

obehag och oro inför skolarbete. Hade det varit så att skolan varit det som kändes mest 

meningsfullt för spelarna hade motivationen ökat vilket hade gett större glädje i arbetet och 

mindre oro. Spelarna hade kunnat lägga ner den tiden de hade behövt för att klara av skolan 

utan oro och ångest. Ytterligare ett exempel på detta är när spelarna väljer en A-lagsträning 

före en förmiddag på skolan.  

 

Spelarna upplever stress och oro i skolan för att de ibland saknar meningsfullheten. De vet att 

genom att sköta skolan så håller de en dörr öppen mot en civil karriär. Men det är inget de 

drömmer om för tillfället och då motiverar den dem inte heller på samma sätt som fotbollen 

gör med tydliga drömmar och mål. Därför beskriver de att det många gånger hellre skulle 

umgås med sina vänner eller spela fotboll istället för att studera. 

 

När spelarna ska beskriva sin vardag och vilka delar som upplevs negativa respektive positiva 

hamnar att gå till skolan oftast som det negativa och att gå och träna som något positivt. Så 

trots att fotbollssatsningen tar mera tid och kostar mera energi så upplevs den som mera 

positiv. Meningsfullheten styr hur mycket vi är beredda att satsa på något och hur stor 

uthållighet vi har (Antonovsky 2005, s. 45ff & Thedin Jakobsson 2012, s. 191). Hade spelarna 

haft ett klart och tydligt mål med sin skola men saknat intresse av en framtid som 

fotbollsspelare hade förhållandena varit annorlunda.  

 

4.4 Sammanfattning av KASAM 

Spelarna besitter en hög grad av KASAM då det gäller deras fotbollsspelande. De har en hög 

grad av begriplighet och hanterbarhet. De prioritera fotbollen och har en förståelse för vad 

som krävs och förväntas av dem både på och utanför planen. När det uppstår problem på 

fotbollsplanen jobbar de på ett annat sätt till exempel med förebyggande rehab och 
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nedvarvning efter träning. Att fotbollen är deras ansvar och att det är upp till dem hur bra 

fotbollsspelare de vill bli tyder på ett konsekvenstänk och att de inte känner sig som ett offer 

inför de situationer som uppkommer.  

 

Samtliga spelare har en begriplighet till varför de går i skolan samt spelar fotboll. Eftersom de 

är framstående som fotbollsspelare och satsar på minst godkänt i skolan upplever vi att de 

även har en hanterbarhet till både fotboll och skola. Det som skiljer är vad de prioriterar och 

känner att det är värt att lägga sin tid på. Samtliga spelare anser att fotbollen är mera 

meningsfull och därmed vill de lägga större energi på den. Största anledningen till att spelarna 

upplever stress är då skolarbete, som anses mindre meningsfullt tar upp för mycket tid och 

ställer för stora krav på spelarna. Detta tvingar spelarna att prioritera vilket leder till att de inte 

kan förbereda skolarbetet tillräckligt vilket leder till stress. Exempel på dessa prioriteringar är 

deras målsättning, träning med A-laget istället för skola, sociala aktiviteter som prioriteras 

bort för skola och fotboll. 

 

4.5 Bromfenbrenners ekologiska modell  

Föräldrastöd är en stor del i Carlsons utveckling av Bronfenbrenners ekologiska modell. Den 

nivån som vi identifierar som den viktigaste utifrån våra frågeställningar är mesonivån. 

Specifikt för frågeställningen om föräldrastöd är det mikronivån som berörs. Spelarna som 

upplever bra stöd ifrån föräldrarna har balans på mikronivån vilket leder till större chans att få 

balans även på mesonivån. Vi har valt att endast diskutera vårt resultat utifrån mikro- och 

mesonivå. Detta p.g.a. vi inte har berört exonnivån samt makronivå med våra frågeställningar.  

 

Spelarna visar på en förståelse till sina föräldrars agerande. De tycker det är roligt och 

stöttande att föräldrarna är närvarande i deras satsning. Tidigare forskning har visat att spelare 

som lyckas har upplevt stödet hemifrån som kravlöst (Carlson 2003, s. 69). Genom att utgå 

från det är det endast en spelare som inte har ett kravlöst stöd hemifrån. Spelaren i fråga 

upplevde både att hans pappa levde genom honom i hans fotbollsspelande och att han kände 

press hemifrån. Då spelaren känner press hemifrån rubbas spelarens mesonivå, en rubbad 

mesonivå leder till att spelaren inte är i balans och inte kan prestera på den nivå som förväntas 

av honom. Detta leder till att spelaren inte har samma förutsättningar att lyckas. Spelaren 

visar tydligt att han tycker pappans beteende är jobbigt och påfrestande. 
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Att föräldrarna är involverade för mycket upplever vi att ingen av spelarna tycker är bra. Att 

föräldrarna håller sig på en lagom nivå är en förutsättning för att spelarna ska prestera på en så 

bra nivå som möjligt. Fotbollsplanen är en arena där familjelivet blir offentligt då andra 

personer är med och ser och lyssnar på vad som händer i relationen mellan spelare och 

förälder. Ett par spelare tyckte det var jobbigt då föräldrarna var med och tittade på och andra 

hade tyckt det var jobbigt tidigare. Att spelarna har en åsikt om föräldrarnas närvaro vid 

träning och match är uppenbart. Föräldrarnas agerande påverkar spelarnas utveckling. Kärnan 

i detta problem är att det varierar så mycket från person till person. En bra kommunikation 

mellan spelare och förälder underlättar relationen och utvecklingen. Förhållningssättet ska 

vara kravlöst det ser vi även i denna studie att de spelare som upplever att föräldrarnas 

förhållningssätt är kravlöst är de som mår bäst.   

 

Föräldrarstödet kan även tolkas utifrån Bronnfenbrenners ekologiska modell där individen 

befinner sig i en ständig interaktion med olika strukturer i den omgivande miljön. Spelarna 

ska finna en balans mellan skola, fotboll och ett socialt liv. I dessa strukturer finns många 

relationer som måste fungera för att någon ska må bra och kunna utvecklas (mikronivå), dessa 

relationers samverkan finner vi inom makronivån. 

 

Spelarna värdesätter tid med sina vänner väldigt högt. Vännerna är en viktig del av 

mikronivån. De upplever att de återhämtar sig mentalt och kan koppla av tillsammans med 

sina vänner, de blir en viktig komponent i deras satsning. Samtliga önskar att det fanns mera 

tid för ett socialt umgänge samtidigt som de accepterar det utifrån ett eget val om elitsatsning. 

Spelarnas högt uppsatta mål med skola och fotboll gör tiden knapp för socialt umgänge. 

Spelarnas önskan om mera tid för socialt umgänge krockar med schemat för skola och fotboll 

vilket leder till att två delar av mikronivån krockar, mesonivån rubbas och frustration uppstår. 

 

Spelarna behöver ett starkt föräldrastöd, stöd av kompisar, en god relation till lärare samt 

tränare. Vårt resultat visar att när alla delar inom mikronivån samverkar på ett tillfredställande 

sätt upplever spelarna att de mår bra och klarar av att prestera, vilket leder till utveckling. 

Resultatet visar också att det räcker att en del av detta inte fungerar så påverkas alla andra 

delar och stress kan uppstå. 

 

Ett sådant exempel är återigen när spelarna missar undervisning p.g.a. en träning med A-laget. 

Då uppstår en viss oro för vad läraren ska tycka och hur den lektionen ska tas igen. Oftast får 
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den lektionen läsas in på egen hand vilket medför att tid med sina vänner kanske behöver 

prioriteras bort. Eller så väljer spelarna att hinna med både skola och vänner den kvällen men 

hinner då inte sova tillräckligt för att kunna prestera optimalt på morgondagens träning. Vilket 

leder till ny oro och stress.   

 

Det uppstår situationer där spelarnas lärare och tränare anser att deras intressen ska prioriteras 

först. Oavsett vilket val som görs blir det en känsla av svek vilket påverkar sinnesstämningen 

och kan leda till oro. I detta fall samspelar inte komponenterna på mikronivån vilket ger en 

ostabil makronivå och då kan leda till inre stress. Pilen som går igenom denna teoretiska 

modell symboliserar förändring över tid och i detta fall skulle den kunna symbolisera 

spelarnas utveckling över tid. Kvalitén på utvecklingen över tid kommer att styras av 

spelarnas förmåga att få en struktur och ett samspel i sin makronivå. 

 

En stor del av vårt resultat pekar på att en elitsatsande fotbollsspelare som även har 

ambitioner i skolan lever i en komplex vardag som kräver en mognad och förmåga att 

strukturera. De ställs dagligen inför svåra val och prioriteringar så som att välja mellan ett 

viktigt prov i skolan eller delta på träning med A-laget. Spelarna säger att de känner en stress 

och förväntan ifrån både skola och fotboll att lyckas och prestera. Samtidigt som det är viktigt 

för dem att leva upp till tränare och lärares förväntningar har de vänner och familj som många 

gånger lockar med roligare och mer stimulerande aktiviteter. Om spelarna saknar förmågan att 

hantera detta kommer stress och oro snabbt att uppstå och högst troligt bromsa utvecklingen 

och i värsta fall leda till skador och sjukdom. 

 

Spelarnas Mikro- och Makronivå är i ständig förändring.  Mikronivån består av relationer till 

lärare, föräldrar, vänner och tränare. När spelarna upplever att de kan hantera dessa relationer 

och de upplevs som positiva mår spelaren bra. Dock visar resultatet att varje del i mikronivån 

är komplex och de påverkas av varandra. Spelarna upplever det många gånger som svårt att 

hantera samtliga relationer i en tidspressad och kravfylld vardag. Detta är individuellt från 

spelare till spelare och påverkas av lärares, föräldrars, vänners samt tränares förhållningssätt 

till spelaren. Detta stöds utav tidigare forskning som visar att de som når sina mål har växt 

upp i en kravlös miljö med en stöttande omgivning. 
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4.6 Fortsatt forskning 

Genom att se resultaten av både vår studie och tidigare forskning kan man se att det är många 

faktorer som påverkar vilka som blir proffs och vilka som faller bort längs vägen. Det vi hade 

velat gå vidare med är att intervjua en större population till exempel p-16 landslaget. För att 

sedan följa dem och genomföra regelbundna intervjuer. Det hade varit intressant att se hur de 

som lyckas hela vägen därifrån resonerar och har för stöd hemifrån etcetera. Genom att följa 

många spelare under en längre period tror vi hade kunnat hjälp Svenskfotboll på lång sikt hur 

de ska arbeta med talangutveckling.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med studien är att undersöka unga elitfotbollsspelares förhållningssätt och inställning 
till elitsatsning. 
 
Frågeställningar 

• Hur upplever unga elitfotbollspelare stress och återhämtning? 
• Hur upplever unga elitfotbollsspelare föräldrars närvaro och reaktioner på prestation? 
• Vilka förutsättningar upplever spelarna finns för att uppnå deras mål? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Soccer, School, stress, injuries, cooping ability, elit investment, recovery, parental support, 
fotboll, skola, idrott och hälsa, stress, stresshantering, återhämtning, föräldrarstöd. 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google, Google Scholar.  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
 
Ebsco: elit investment and cooping ability, stress and soccer. 
Google Scholar: föräldrarstöd, stress, stresshantering och återhämtning 
Google: stress, stresshantering, återhämtning, föräldrarstöd, elitsatsning och fotboll 
 

 
Kommentarer 
Utifrån befintliga litteraturlistor samt tips ifrån handledare så har vi hittat relevanta 
referenser. 
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på lärarutbildningen till gymnasielärare i idrott och hälsa. Vi skriver nu vårt Examensarbete 
på avancerad nivå där vårt syfte är att undersöka elitfotbollsspelares förhållningssätt och 
inställning till elitsatsning. 
  
För att kunna undersöka detta vill vi intervjua spelare som matchar följande kriterier: spelaren 
ska vara framstående i sin åldersgrupp, spelaren ska ha representerat distriktlag samt spelaren 
ska läsa på fotbollsgymnasium. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och intervjumaterialet kommer inte att användas för något annat 
syfte än som underlag för vår uppsats. I den publicerade uppsatsen kommer du dessutom inte 
att kunna identifieras. Studien kan generera kunskap som vi tror kan vara av värde för oss i 
vår kommande roll som idrottslärare och fotbollstränare, men även för övriga lärare, tränare 
och sportchefer.  
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Ditt deltagande är frivilligt och intervjumaterialet kommer inte att användas för något annat 
syfte än som underlag för vår uppsats. I den publicerade uppsatsen kommer du dessutom inte 
att kunna identifieras. Studien kan generera kunskap som vi tror kan vara av värde för oss i 
vår kommande roll som idrottslärare och fotbollstränare, men även för övriga lärare, tränare 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor	  
Bakgrundsfrågor 

1. Ålder? 
2. Hur bor du? 
3. När du började du spela fotboll i din nuvarande klubb? 
4. Vem är din förebild? 
5. Vad har du för position? 
6. Vilken spelare skulle du vilja likna dig själv vid? 
7. Vilka lag inom din förening spelar du matcher med? 
8. Vilken är din största merit hittills?  
9. Vilket är ditt finaste minne? 
10. Hur ser din 5års plan ut? Vad ser du? Vart vill du vara? Vad tror du? 

 

Skola 

11. Var hämtar du din motivation ifrån? Både till skolan och fotbollen. 
12. Inom vilket område skulle du vilja göra en civil karriär? Hur ser din plan ut om du inte 

blir fotbollsproffs? 
13. Hur ser du på din prestation i skolan, vilka är dina mål med skolan? 
14. Hur ser din motivation ut till skolan? 
15. När började du satsa på fotbollen? Hur har skolan påverkats av det?  
16. Varför går du på den skolan du gör? Hade du valt en annan skola om du inte spelat 

fotboll? 
17. Vilket stöd upplever du att du får respektive behöver av skolan, sin klubb och socialt?  
18. Vilka svårigheter upplever du finns med kombinationen av skola, fotboll och socialt 

umgänge? Förklara?  
 

Socialt och föräldrastöd 

19. Hur förhåller sig dina föräldrar till ditt idrottsutövande? 
20. Ställer dina föräldrar upp för dig i ditt idrottsutövande? 
21. Har det någon gång känts jobbigt eller svårt att dina föräldrar är med och tittar på dig 

under träning och tävling? Hur upplevde du det? 
22. Hur reagerar dina föräldrar på din framgång respektive motgång? 
23. Har dina föräldrar påverkat dig i ditt val av idrott och klubb? 
24. Upplever du att dina föräldrar lever genom dig i ditt idrottande? 
25. Känner du press ifrån dina föräldrar att prestera? 
26. Finns det någon person som du skulle säga är allra viktigast i din elitsatsning och 

motivera det? 



 

27. Vart/till vem vänder du dig när det blir jobbigt?  
28. Vilka personer betyder mycket för dig? 
29. Hur ser ditt sociala umgänge ut? 
30. Vad betyder de för dig? 
31. Hur upplever du din relation till kompisar? 
32. Stöttar dina kompisar dig i din elitsatsning? 
33. Vad gör du med dina kompisar? 

 

Klubben 

34. Vad har du för relation till din klubb? 
35. Vad har du för känslor för din klubb? 
36. Vad upplever du att klubben ger dig? 
37. Finns det något som du saknar? 
 

Tränare 

38. Vad har du för relation till din tränare? 
39. Vad betyder din tränare för dig? 
40. Vad har tränaren för roll i din personliga utveckling?  
41. Som människa?  
42. Hur upplever du att din tränare behandlar dig? 

 

 

Stress 

43. Vad är stress för dig? 
44. När känner du stress? Vilka moment känner du stress inför? Kan du ge några konkreta 

exempel på när du upplever stress?  
45. Vad gör du för att hantera din stress? 
46. Hur upplever du att stress påverkar dig? 
47. Har du ibland svårt att somna/koppla av när du lägger dig på kvällarna? 
48. Är du duktig på att koppla bort fotbollen helt och hållet? 
49. Hur lyhörd är du för din kropps signaler, kan du tolka dem? 
50. Hur kopplar du av? Finns det någon som hjälper dig med detta? 
51. Förekommer det perioder på året då du tränar mer än vanligt? Hur känns det då och hur 

ser återhämtningen ut? 
52. Om du vill ha lugn och ro inför en match är det någon speciell känsla du letar efter?  
53. Är det något speciellt du gör för att hitta den känslan? 
54. Känner du att du hinner med allt du vill göra? Socialt, vila träning, egen tid, fria 

kvällar? 
55. Vilka delar av din vardag upplever du som positiva respektive negativa? 



 

 

Återhämtning 

56. Vad betyder återhämtning för dig? 
57. Kan du beskriva dina vanligaste återhämtningsaktiviteter?  
58. Är du bra på att återhämta dig? 
59. Påverkas dit återhämtningsbehov när det händer mycket i din vardag? 
60. Hur ser en vanlig träningsvecka ut?  
61. Hur ser återhämtning ut en normal träningsvecka?  
62. Får du tid att vila? 
63. Finns det någon återhämtningsaktivitet som du saknar eller inte haft tillgång till? 
64. Vilken trötthet kommer först, den fysiska eller den mentala och i vilka situationer? 
65. Vilken är den bästa återhämtningsstrategin om du är mentalt helt slut?  
66. Om du är fysiskt väldigt trött, vad har du då för strategier att komma igång? 
67. Finns det något du går och ältar och oroar dig för som ta din energi? 
68. Är det något du vill tillägga? 

 


