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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur stor andel elever som slutar med 

orientering samt bakomliggande faktorer till varför före detta elever slutar satsa på orientering 

efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö. Frågeställningarna var följande: Hur stor 

andel av de före detta eleverna slutar satsa på orientering efter att de gått på 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö? Vilka är de bakomliggande orsakerna till att före detta elever 

från Orienteringsgymnasiet i Eksjö slutar satsa på orientering efter studenten? 

 

Metod 
Studien består av dels en kvantitativ del, dels en kvalitativ del. De metoder som använts är en 

kartläggande enkätstudie som var till hjälp för att göra ett urval. Denna enkätstudie följdes 

sedan upp av fem intervjuer, fyra bland de elever som gått på orienteringsgymnasiet (OL-

gymnasiet), och en av de tre tränarna som arbetar som tränare på gymnasiet. 

 

Resultat 
72 % har slutat satsa på orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö och  

28 % satsar fortfarande. Av dem som slutat satsa är 55 % tjejer och 45 % killar, och av dem 

som fortfarande satsar är fördelningen mellan könen lika.  

De främsta anledningarna till att de slutade var att skola/andra intressen tog mera tid och 

prioriterades före orienteringen och att det var för stor omställning från att gå på OL-

gymnasium till livet efter. Andra anledningar var:  

”jag blev aldrig så bra som jag ville”, skador/sjukdomar hade satt stopp, lathet, 

motivationsbrist och att orienteringen var för tidskrävande. 

 

Slutsats 

Det var ett väldigt högt antal av de före detta eleverna som slutat satsa efter gymnasiet, 72 %. 

Detta beror inte bara på en orsak utan det är många som samverkar. Det är av stor betydelse 

att man har en plan för vad man ska göra efter studenten redan innan man slutat gymnasiet. 



Förord 
Efter tuff konkurrens i intagning, hård satsning och bra uppbackning under tiden där, är det 

detta till trots inte alla av dem som tar studenten som syns till i toppen på resultatlistorna på 

tävlingarna efter idrottsgymnasietiden. Vart tar dessa orienterare vägen? Och vilka är 

anledningarna till att en del inte fortsätter satsa? Med denna studie vill jag söka finna svaren 

på dessa frågor.  

Eftersom jag själv är elitaktiv orienterare och har erfarenhet från OL-gymnaisum, både som 

elev och till viss del tränare har detta område länge intresserat mig 

 

Jag vill tacka alla som hjälpt mig med information, material, tips och idéer till denna uppsats, 

samt alla Ni som svarat på enkäterna och ställt upp på intervjuer, det är ni som är kärnan i 

denna uppsats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Idrottsgymnasier  

Riksidrottsförbundet startade läsåret 1972/73 en försöksverksamhet med så kallade 

idrottsgymnasier på tre orter med sju idrotter i Sverige. Från och med läsåret 1982/83 

blev idrottsgymnasierna med specialidrott på schemat permanent för den reguljära 

gymnasieskolan. 1991/92 överlämnade staten ansvaret för gymnasieskolan till 

kommunerna. Detta bidrog till att verksamheten fick ett tydligare ansvarsförhållande.1  

 

Riksidrottsgymnasierna (RIG) i samarbete med specialförbund, idrottsförening, skola och 

kommun tar gemensamt ansvar för att ge en möjlighet till talangfulla ungdomar att ta 

tillvara på sin idrottsliga talang i kombination med studier. RIG innebär att gymnasierna 

har riksintag och kan därmed ta in lovande ungdomar från hela Sverige.2

 

Sedan starten av RIG 1972 har totalt ca 13 000 pojkar och flickor inom 42 olika idrotter 

haft möjlighet att kombinera sin idrottssatsning med gymnasiestudier.3  

 

1.1.2 Idrottsrörelsens målsättning med RIG 

Idrottsrörelsens målsättning med RIG är följande: 

1 Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/elitidrott 

2 Att erbjuda eleverna kvantitativ och kvalitativ bra träning i en positiv och 

stimulerande idrottsmiljö.  

3 Att förbereda eleverna inför en framtida kommande elitkarriär.4 

 
1 Riksidrottsgymnasier: Informationshäfte om riksidrottsgymnasierna 2005-08, (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2005), s. 5. 
2 Ibid., s. 4. 
3 Ibid., s. 4. 
4 Ibid., s. 7. 
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”Syftet med idrottsgymnasierna är att underlätta kombinationen 

elitidrott – studier. Deltagande elever ges möjlighet att utveckla sina 

idrottsfärdigheter i konkurrens med de bästa jämnåriga i landet 

parallellt med studier i gymnasieskolan.” 

– citat ur Skolöverstyrelsens servicematerial om idrottsgymnasier 1986.5  

 

1.1.3 OL-gymnasier 

Det finns två OL-gymnasier med riksintag i Sverige, Eksjö Gymnasium och 

Bessemergymnasiet i Sandviken. I dagsläget har dessa två gymnasier 42 elevplatser/tre år 

tillsammans, jämnt fördelade mellan de båda.6

 

Enligt RF: s riktlinjer ska RIG-verksamheten skapa idrottsresultat på internationell 

elitnivå samt goda resultat avseende studier.7  

 

1.1.4 OL-gymnasiet i Eksjö 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö har haft riksintag sedan 1993, men har innan det varit ett 

distriktsgymnasium mellan åren 1983-1993.8

 

Totalt studerar 38 elever vid Eksjö Orienteringsgymnasium 2004-2005. Varje år antas 10-

12 nya elever. Målsättningen är att ha en jämn könsfördelning.9  

 

Eksjö gymnasiums elevhem som orienterarna bor på rymmer 42 studenter i både enkel- 

och dubbelrum. Personal finns på elevhemmet dygnet runt, förutom några timmar på 

eftermiddag/kväll, och lagar mat, städar och ser till eleverna. De måltider som serveras 

 
5 Ibid., s. 7. 
6 Ibid., s. 12. 
7 Ibid., s. 8. 
8 Carsten Lausten <lac@eksjo.se> och Sven-Gunnar Bergander <bgs@eksjo.se> Information om 
orienteringsgymnasiet <http://www.eksjo.se/gymnasium/olgy/info/olgy.htm> (2006-02-24). 
9 Carsten Lausten <lac@eksjo.se> och Sven-Gunnar Bergander <bgs@eksjo.se> Ansökningsinformation 
<http://www.eksjo.se/gymnasium/olgy/info/ansok.htm> (2006-03-28). 
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är: frukost, middag och kvällsfika. Lunch äts på skolan.10

 

Träningen i Eksjö baseras på variation och helhet för att ge en positiv 

utvecklingsmöjlighet för varje enskild elev. Det finns flera möjligheter till varierad 

träning, då Eksjö är en liten stad med en närhet till både skog och natur. Eleverna erbjuds  

elljusspår, idrottshall, ishall, simhall, gym och bra terräng inpå skolans knut. Detta ger 

goda möjligheter till variationsrik teknik-, konditions- och smidighetsträning.11

 

Orienteringseleverna läser i olika klasser beroende på valt program, men har 

orienteringsundervisningen och träningen gemensamt. Eleverna vid OL-gymnasiet läser i 

stort sett samma ämnen som övriga gymnasieelever. Inom ramen för individuella val och 

lokala tillägg används tiden till förmån för ämnet specialidrott (orientering). Totalt 

utnyttjas under en vecka ca fem veckotimmar för träning på dagtid.12

 

Utav de 62 riksidrottsgymnasier som finns i landet blev Orienteringsgymnasiet i Eksjö år 

2002 utsedd till årets riksidrottsgymnasium av Riksidrottsförbundet.13  

 

1.2 Forskningsläge 

I boken Idrotten lär har Göran Patriksson tagit fram en modell över faktorer som 

påverkar avbrott från barn- och ungdomsidrott. Se figur 1 nedan.14 Denna modell 

kommer att användas i föreliggande studie.   

 
10 Information om orienteringsgymnasiet <http://www.eksjo.se/gymnasium/olgy/info/olgy.htm> (2006-02-
24). 
11  Ibid. 
12 Ansökningsinformation <http://www.eksjo.se/gymnasium/olgy/info/ansok.htm> (2006-03-28). 
13 Eksjö Kommun, <kommun@eksjo.se> Landets främsta idrottsgymnasium finns i Eksjö! 
<http://www.eksjo.se/UTB/OL_Gy.htm> (2006-02-23). 
14 Patriksson, Göran, Idrotten lär, Pedagogiska perspektiv på barn- och ungdomsidrott, red. L-M 
Engström, (Stockholm: Utbildningsradion: GIH: Riksidrottsförb., 1988; (Kristianstad: Kristianstads 
boktr.)), s. 105.  



 
Figur 1. Faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten. 

 

I en studie gjord på 973 elever i 16-19 års ålder från två ”vanliga” gymnasieskolor i 

Sverige gjordes en enkätundersökning i syfte att undersöka vilka skäl som 

gymnasieungdomar anger till avhopp från idrotten. 418 av eleverna var flickor och 555 

var pojkar. Ungdomarna representerade både lag- och individuella idrotter. 

Av de totalt 973 elever var det 92 % som angav att de någon gång varit med i en 

idrottsförening i minst en termin. Av dem som en gång har börjat i en idrottsförening var 

61 % fortfarande kvar medan 39 % har slutat.  

Resultaten visar att de största anledningarna till att ungdomarna slutat idrotta var att det 

var för seriöst/allvarligt, missnöje med tränare/ledare, tidsbrist på grund av skolan och 

träningstiderna passade inte.15

 

I boken Idrottens barn redovisar Göran Patriksson en longitudinell undersökning som 

                                                           

 
 
 
 

4

15 H. Gustavsson & H. Hinic, ”Avhopp från idrotten”, i Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning,  
SVEBI:S Årsbok 2004, red. G. Patriksson (Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2004), s. 44-
62. 
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studerade utvecklingstendenser som byten, avbrott och återvändande till idrotten hos barn 

och ungdomar i 7-18 årsåldern.16 Undersökningen var inriktad på barn och ungdomar i 

olika idrotter, som bland annat bandy, friidrott, hockey och simhopp.17 Det centrala syftet 

med studien var att studera avgångsfrekvensen hos ungdomar som var aktiva i en 

idrottsförening. 657 barn och ungdomar ingick i studien och två mätningar genomfördes. 

Den första genomfördes efter 6 månader och den andra efter 18 månader.18  

 

Den första mätningen visade att 4 % har gjort ett tillfälligt avbrott från idrotten och 9 % 

säger sig ha slutat helt med idrott. Alltså har totalt 13 % slutat med idrott vid den första 

mätningen, vilket innebär 86 stycken. Anledningar till att dessa valt att sluta med idrott 

var främst att de tyckte det var tråkigt, andra fritidsintressen var viktigare, det gick dåligt 

med idrotten och det var svårt att hinna med skolarbetet. Andra anledningar var att det 

var svårt att hinna med att träffa kamrater, skador/sjukdomar satte stopp, ledarbrist/dåliga 

tränare/oordning, långa resvägar etc.  

Efter den andra mätningen hade ingen förändring skett i idrottsavbrotten. Det var 

fortfarande 13 % som hoppat av. Om man ser till anledningarna till idrottsavbrotten var 

även de desamma som vid den första mätningen.19

 

I Rolf Jonssons studie Fortsätta eller sluta? kan man läsa om bakgrunden till avhopp från 

barn- och ungdomsidrotten i fallet simning. Även i denna studie nämns det att det är en 

hel serie av samverkande faktorer som bidrar till att barn- och ungdomar slutar att 

idrotta.20 Studien är gjord på 1010 elever från åk 7 i Uppland. Utav dessa 1010 ungdomar 

var det 34 % som uppgav att de inte sysslade med någon idrott. Av dessa 34 % var det 64 

% som uppgav att de tidigare varit aktiv i någon idrott. Antalet ungdomar var nu 219, och 

det är dessa som fått frågor kring avhopp från idrotten.21

 

 
16 Patriksson, 1987, s. 174ff. 
17 Ibid., s. 194f. 
18 Ibid., s. 174ff. 
19 Ibid., s. 238ff. 
20 Rolf Jonsson, Fortsätta eller sluta? En studie av bakgrunden till avhopp ur barn- och ungdomsidrott. 
Fallet simning, (Uppsala 1983), s. iii. 
21 Ibid., s. 70. 
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De vanligaste anledningar till avhopp från en viss idrott var i första hand yttre faktorer, 

som till exempel sjukdomar, problem med resor, kollisioner med andra aktiviteter. 

Andra anledningar till avhopp som kommer fram i denna studie är att träningsplatser och 

tider inte passade, ”jag tyckte inte jag var tillräckligt bra”, dåligt med stöd från 

föreningens sida och kamraterna slutade.22  

 

Vidare menade Jonsson att det ibland går att peka ut en speciell variabel som en direkt 

orsak till avhopp. Men i de flesta fallen så är det nästan omöjligt att peka ut den eller de 

variabler som varit mest betydande i fråga om att någon slutar med idrott.23  

 

I en studie gjord på 1387 ungdomar i USA visade det sig att det var vanligare att pojkar 

hoppade av från idrotten än flickor. De vanligaste anledningarna bland både de lite yngre 

(dvs. barn som inte ännu går på högstadiet) och äldre (dvs. ungdomar i åldern 

motsvarande att börja högstadiet och gymnasiet) ungdomarna till att sluta med idrotten 

var att det inte var kul längre, de ville ha tid till andra icke idrottsliga aktiviteter och att 

andra idrotter tog för mycket tid.24 Pojkarnas motiv till avhoppen var främst att de hade 

fått nytt jobb som de prioriterade framför idrotten. Flickornas främsta motiv till att de 

slutade idrotta var att de inte kände sig duktiga nog, de kände större press att prestera bra, 

skolan tog mer tid, samt diverse skadeproblem. De lite äldre ungdomarna svarade att de 

främsta anledningarna till att de hoppade av idrotten var att de behövde mer tid för 

studier, andra idrotter tog för mycket tid, problem med tränaren, skadeproblem och 

arbete.25  

 

I en FoU-rapport från Riksidrottsförbundet ”Varför lämnar ungdomar idrotten”? Har 

fotbollstjejer och -killar från 13 till 15 årsålder studerats. Studien är gjord på sammanlagt 

1117 ungdomar som representerar 31 olika fotbollsföreningar i Sverige. I förordet i denna 

rapport sägs det bland annat att mer än 80 % av alla ungdomar har någon gång varit med i 

 
22 Ibid., s. iii, 71. 
23 Ibid., s. 65. 
24 J. Butcher, K.J., Lindner & D.P., Johns, “Withdrawal from competetive youth sport: A retrospective ten- 
year study”, Journal of Sport Behavior, 2:25 (2002), s. 145. 
25 Ibid., s. 153f.  
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någon förening, men att hälften hoppar av före 20-årsålder. Det tas vidare upp olika 

aspekter på varför ungdomar inte fortsätter sitt idrottande. Studien visar att viktiga 

faktorer till varför ungdomar stannar kvar är att de har kompisar i verksamheten samt att 

ledaren har goda kvalitéer. De faktorer som inte har någon betydelse för varför ungdomar 

lämnar idrotten är; hur långt ifrån föreningen hemmet ligger och konkurrens från andra 

idrotter.26

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stor andel elever som slutar med orientering 

samt bakomliggande faktorer till varför före detta elever slutar satsa på orientering efter 

att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö. 

 

Frågeställningarna är: 

1. Hur stor andel av de före detta eleverna slutar satsa på orientering efter att de gått på 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö? 

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att före detta elever från 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö slutar satsa på orientering efter studenten? 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån Patrikssons modell över faktorer som påverkar avhopp från idrotten 

hos barn- och ungdomar (se Figur 1, s.5).27 Den används som utgångspunkt för att se hur 

väl resultaten från föreliggande studie och tidigare forskning stämmer överrens. 

 

 
26   Riksidrottsförbundets FoU-rapport, Varför lämnar ungdomar idrotten?: En undersökning av  
fotbollstjejer och –killar från 13 till 15 år, (Stockholm, 2004), s. 3-6. 
27 Patriksson, 1988, s. 105. 
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1.5 Metod 

1.5.1 Enkätstudie och urval 

En enkät och ett informationsblad (se bilaga 1 och 2) skickades ut till de elever som tog 

studenten från Orienteringsgymnasiet i Eksjö under åren 2000-2005. Dessa innefattade 

alla som tog studenten under denna period, 52 stycken, förutom tre. Två av dessa hittades 

inga adresser till och den tredje var författaren. 

Adresserna inhämtades från Internetsidan www.eniro.se och från forumet 

www.orienterare.nu. Även e-mail skickades ut till vissa för att få tag i deras hemadresser. 

En del adresser togs även emot via telefonsamtal med en av tränarna i Eksjö. 

 

52 enkäter skickades ut, varav 45 via brevpost och 7 via e-post, då vissa numera bor 

utomlands, och var lättare att nå via e-post. Då svaren inte inkommit från alla inom 

tidsramen skickades även 15 påminnelsebrev (se bilaga 3) ut. Detta bidrog slutligen till 

43 inkomna svar. 

 

Enkäten var till för att göra en kartläggning över hur många som anser sig satsa mindre 

på orientering nu än när de gick på OL-gymnasiet. 

Detta material användes senare bland annat till att göra ett urval bland dem som inte 

satsar lika mycket på orientering längre, för att genomföra mer djupgående intervjuer.  

 

1.5.2 Bortfall 

Det externa bortfallet var på 17 %. Med externt bortfall menas om man inte når eller får 

svar från alla personer, vilket inte bör vara för stort.28  17 % är ett litet bortfall och kan 

bero på eventuellt felaktiga adresser eller att vissa helt enkelt valt att inte svara. Det visar 

inte på någon tendens till att det är en speciell grupp som ingår i bortfallet. 

Inget internt bortfall förekom. Internt bortfall innebär att man inte får svar på alla frågor i 

enkäten, eller att någon kryssat för flera alternativ etcetera.29  

 
28 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Studentlitteratur: Lund, 2005), s. 63. 
29 Ibid., s. 63. 
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1.5.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten bestod av 11 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ (se bilaga 1). De 

slutna för att lätt kunna överskåda vilka som slutat respektive inte slutat satsa. Faran med 

att använda sig av slutna svarsalternativ kan vara att svaren som man angett inte passar 

alla. Men i detta fall var det inget problem eftersom frågorna var så konkreta och 

innefattade korta mer eller mindre givna svar. De öppna svarsalternativen användes mer 

för att förstå tankar och känslor kring hur de trivdes på OL-gymnasiet samt vad orsakerna 

var till att de slutade satsa. De öppna svarsalternativen var även till för att de inte skulle 

känna sig låsta vid några få svarsalternativ, de skulle få tänka fritt, vilket borde öka 

chansen att få nyansrika svar, och även för att det skulle vara lättare att göra ett urval till 

intervjuerna. 

 

Anledningen till att fråga 3 i elevenkäten (se bilaga 1) valdes att ställas som den gjorde, 

och inte använda uttrycket: ”slutat satsa”, som senare kommer att användas i uppsatsen, 

berodde på att ordet ”satsa” kan betyda olika för olika personer. De flesta springer 

förmodligen någon tävling varje år trots att de inte satsar lika mycket nu. Men frågan är 

om dem skulle ha benämnt det som att ”sluta satsa”? Alternativet skulle ha varit att 

beskriva innebörden i ordet satsa innan dem besvarade enkäten. Istället valdes att 

använda orden ”satsa mindre” och i förhållande till gymnasietiden.  

 

1.5.4 Intervjuer och urval  

Utifrån enkätsvaren gjordes ett icke slumpmässigt urval, ett bekvämlighetsurval som 

precis som strategiska urval är ett icke representativt urval, som inte går att 

generalisera.30 Detta gjordes på dem som svarat att de satsar mindre på orientering nu. 

Anledningen till att ett bekvämlighetsurval valdes att göras grundade sig på tillgång till 

tid och ekonomi. Två av intervjupersonerna valdes i Stockholmsområdet och två i 

Göteborgsområdet. Den femte personen att intervjua valdes att göras med en av de tre 

orienteringstränarna som arbetar på Eksjö Gymnasium.  

 
30 Föreläsning av Jenny Svender, GIH, Stockholm, föreläsningsmanus: Enkätmetod, Forskningsmetodik, 
GIH, vt 2006, 2006-02-06, i författarens ägo. 
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Intervjuerna med de före detta eleverna på OL-gymnasiet genomfördes i deras hemmiljö 

för att de skulle känna att de var i en trygg miljö, och att det inte skulle kännas som en 

alltför främmande situation med intervjun. Den femte intervjun, med tränaren på OL-

gymnasiet, genomfördes som en telefonintervju på grund av tidsbrist.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3 med diktafon och följdes av transkribering.  

 

1.5.5 Intervjukonstruktion 

Intervjuerna med de före detta eleverna och tränaren grundade sig på de frågor som kan 

ses i bilaga 4. Frågorna var uppdelade i tre delar; inledningsfrågor, huvudfrågor och 

avslutningsfrågor. Inledningsfrågorna var till för att få intervjupersonen att komma in i 

intervjun och börja prata. Huvudfrågorna innehöll de frågor som studien huvudsakligen 

bygger på för att avsluta med några frågor som sammanfattade själva upplevelsen och 

uppfattningen om OL-gymnasiet.                                                                                                             

Frågorna följdes inte helt och hållet, utan de var mer som ett stöd för att utifrån syfte och 

frågeställningar få med det som var tänkt. 

 

1.5.6 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer en kort presentation av de fem intervjupersonerna. Intervjupersonerna har 

valts till att kallas för P1, P2, P3, P4 och Tränaren. 

 

P1 gick på Eksjö Gymnasium mellan åren 1997-2000. Han började orientera när han var 

åtta år. Alla i hans familj är aktiva på något sätt inom orienteringen. Nu bor han i 

Göteborg och studerar till sjukgymnast på Göteborgs universitet. 

 

P2 gick på Eksjö Gymnasium mellan åren 2000-2003. Hon började orientera när hon var 

6-7 år. När hon började orientera var i stort sett hela familjen aktiv, men senare så var det 

bara hon, hennes ena syster och hennes pappa som fortsatte. Nu bor hon i Göteborg och 

jobbar på ett ålderdomshem för psykiskt sjuka. 
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P3 gick på Eksjö Gymnasium mellan åren 2000-2004. Hon började orientera när hon var 

9-10 år. Tidigare var hennes syskon aktiva inom orienteringen, men nuförtiden är det 

bara hon själv som håller på. Nu bor hon i Stockholm och studerar ekonomi, teknik och 

design på Södertörns Högskola. 

 

P4 gick på Eksjö Gymnasium mellan åren 2001-2005. Hon började orientera runt 9 års 

ålder. Nu bor hon i Stockholm och studerar journalistik och multimedia på Södertörns 

Högskola. I stort sett hela hennes familj orienterar.  

 

Tränaren har arbetat som tränare på Eksjö gymnasium i sju år. 

 

1.5.7 Validitet/reliabilitet 

Då detta är författarens första intervju- och enkätstudie kan brister i intervjuteknik, 

tolkning och tillvägagångssätt påverka validiteten och reliabiliteten, därför bör dessa 

diskuteras.  

 

Med reliabilitet menas att mätinstrumentet är pålitligt, att det går att upprepa mätningen 

på samma objekt och få ut samma resultat. Om man ser till intervjuerna i denna studie är 

det svårt att upprepa den eftersom det kan ha hänt saker sen senaste intervjun. Människor 

påverkas ju ständigt av saker i ens omgivning, vilket kan förändra utgångsläget för nästa 

intervju.31  

 

Det är även viktigt att tänka på att det var några år sedan vissa av dem som intervjuades 

gick på OL-gymnasiet, och man glömmer mer ju längre tiden går. Det är även av 

betydelse att författaren kände de som intervjuades. Detta kan bidra till att en del kanske 

inte var helt uppriktiga med sina svar.  

 

 
31 Wallén, s. 66f. 
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Reliabiliteten kan ifrågasättas på grund av att den största delen av studien bestod av 

intervjuer. Språket varierade och frågorna ställdes på olika sätt beroende på situationen. 

Vid en av intervjuerna, den med P4, befann sig en kompis till henne i samma rum, vilket 

kan ha påverkat resultatet i fråga. Men att bedöma av intervjusituationen kändes P4 inte 

det minsta påverkad av sin kompis som satt i en annan del av rummet och pysslade med 

annat. Vid de övriga intervjuerna var det inget som störde runt omkring. 

 

För att öka reliabiliteten användes en mp3-spelare med diktafon för att spela in 

intervjuerna och därefter genomfördes transkribering, detta gjordes för att få med allt som 

sagts. Reliabiliteten skulle ha kunnat ökas ännu mer om pilotstudier hade genomförts. Då 

en av intervjuerna genomfördes som en telefonintervju, den med Tränaren, kan det ha 

bidragit till en minskning av reliabiliteten. Telefonintervjuer kan vara lite svåra att 

genomföra ibland, då man inte ser reaktioner, ansiktsuttryck med mera.   

 

Med validitet menas att man enbart mäter det som avses att mätas och att inget 

ovidkommande påverkar resultatet.32 Genom att hela tiden ha utgått från syftet och 

frågeställningarna i studien har validiteten bibehållits. För att öka validiteten ännu mer 

kunde mätinstrumentet i intervjuerna det vill säga intervjufrågorna, använts på samma 

sätt genom alla intervjuer.  

 

Resultaten från denna studie går ej att generalisera till att gälla alla idrottsgymnasier, dels 

för att det är en så liten grupp som ingår och dels för att de personer som ingår inte är 

slumpmässigt utvalda. 

 

 
32 Ibid., s. 65ff. 
 



2 Resultat 
Här nedan följer en sammanställning av resultaten från intervjuerna. Resultaten har valts 

att presenteras utifrån ordningen på frågeställningarna. Intervjuerna kommer att 

presenteras var för sig, och i slutet under varje rubrik kommer en kort sammanfattning av 

det som har sagts ges. Texten bygger till mesta del på citat från intervjuerna. 

 

2.1 Hur stor andel av de före detta eleverna slutar satsa på 

orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö? 

 

Enkätsvar

72%
28%

Satsar

Slutat satsa

 
Figur 1. Diagrammet visar uppdelningen mellan hur många som slutat satsa respektive 

fortfarande satsar på orientering efter studenten från Orienteringsgymnasiet i Eksjö. 

 

Som framgår av diagrammet är det 72 % som inte satsar lika mycket på orientering efter 

att de slutat på orienteringsgymnasiet i Eksjö, och 28 % som fortfarande satsar. 

 

Av dem som slutat satsa är 55 % tjejer och 45 % killar, och av dem som fortfarande 

satsar är fördelningen mellan könen lika.  
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2.2 Vilka är de bakomliggande orsakerna till att före detta elever 

från Orienteringsgymnasiet i Eksjö slutar satsa på orientering 

efter studenten? 

2.2.1 Intervju P1 

På frågan: På vilket sätt skulle du betrakta dig själv, att du är aktiv inom orienteringen 

nu? Svarade P1 följande. 

 

Ingen lätt fråga... Jag betraktar mig som orienterare, när jag träffar 

folk säger jag att jag håller på med orientering. Jag är orienterare. Det 

är en stark del i min identitet, och vad jag väljer att framhäva. Jag 

skulle säga att orienteringen har en grund i mitt liv. Om man ser till att 

jag har ett antal fundament i mitt liv. Och då känner jag att orientering 

är en sak som jag har, som alltid är närvarande.33  

 

[---] Och orienteringen har det syftet att jag alltid har den, dels som 

vem jag har varit, och även vad jag kommer till, och vad jag vill 

utveckla mig inom. Så känner jag att orienteringen har en plats där,  

[---] 34

 

I frågan om hur mycket träningen skiljer sig på gymnasiet i jämförelse med nu svarar P1:  

 

Ungefär så tränade jag kanske i genomsnitt på gymnasiet 3-4 pass i 

veckan i alla fall. Jag var konstant ute och sprang. Eller konstant? Jag 

var i alla fall ute och sprang. Nu så är det ett pass i veckan. Och under 

vissa perioder inget alls.35

 

P1 ansåg att det gick mycket i vågor med träningen under gymnasietiden. Och vid 20 

årsålder, alltså året efter han tog studenten från Eksjö Gymnasium, säger han var året då 

 
33 P1 
34 P1 
35 P1 
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han definitivt slutade att satsa på orienteringen.   

 

Perioder under gymnasiet var jag inte så aktiv. Det får jag nog ändå 

erkänna. Men samtidigt så sprang jag ju SM, och jag sprang ju ganska 

mycket också, om man jämför med nu. Så att vid 20 års ålder var det 

som jag i stort sett slutade tävla.36

 

Anledningarna till att P1 inte satsade vidare berodde på miljön han hamnade i efter 

gymnasiet. 

 

Det fanns alltid den möjligheten på gymnasiet att kunna komma ut så 

pass lätt, både på träningar och på tävlingar. Det försvann ju sen. För 

när jag flyttade och bodde själv så var det mycket svårare att åka på 

tävlingar. Jag hade nog fortsatt tävla och komma ut så om jag hade 

haft den möjligheten.37

 

Anledningar till att det gick så mycket i vågor med träningen förklarar han på följande 

sätt: 

 

Bitvis hade jag ingen lust alls, får jag erkänna. Och bitvis, när väl 

lusten kom blev det väldigt intensivt. Det blev i alla fall mer än när det 

inte var någonting alls. Så det gick ju lite kanske hand i hand med 

skador och motivation. Skulle man kunna säga. Men varför min 

motivation var låg. Dels så mådde jag inte speciellt bra. Det var ju en 

sak till att det var väldigt svårt att satsa. Och att det var svårt att hitta 

en form för en satsning som inte var mot att ta en medalj på SM. Utan 

det var svårt att hitta en satsning som passade mig, också.38

 

Han tror att han någon gång i framtiden kommer att göra en satsning igen, men när det 

 
36 P1 
37 P1 
38 P1 
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vet han inte.  

 

I fråga om stöttning från tränarna på OL-gymnasiet svarar han följande: 

 

Jag fick nog ingen hjälp alls av mina tränare. Vilket var kanske ganska 

ömsesidigt, också. Dels så sa jag väl ganska rakt ut att: “Nej tack, det 

finns ingen idé att prata om detta.” Samtidigt som att tränarna också.. 

Eller på något sätt så accepterade de det. Vilket kanske var bra. Men 

det var ju egentligen inga alternativa sätt, eller de gav inga andra 

möjligheter eller andra alternativ kan jag se i efterhand. De hade svårt 

att möta mig där jag befann mig, skulle jag vilja säga såhär i 

efterhand, och vad vill jag ha min orientering till. Det kanske inte 

riktigt fanns med i deras bild, utan det kanske mera va: “Ok, han vill 

inte hålla på, vi släpper honom.39

 

P1 hade även en del problem med skador under gymnasietiden. Men detta verkar inte ha 

hindrat honom nåt vidare. 

 

Jag skulle inte säga att det var problem, utan mer som att jag hade 

skadorna till hjälp.  Skadorna gav mig en ursäkt att inte satsa, skulle 

jag vilja säga. Skulle jag haft en seriös inställning till det hela skulle 

jag ju nog inte.... Eller jag hade ju den fördelen med skadorna att de 

gav mig en anledning, både för mig själv och utåt, att jag inte behövde 

prestera så mycket i orienteringen. Det kan jag se i efterhand i alla 

fall.40  

 

P1 pratade vidare om saker han skulle vilja se annorlunda på Eksjö gymnasium.  

 

Det jag kan känna i efterhand är att det är ganska stor skillnad från att 

komma ut ifrån den ganska slutna och enkla världen som 

 
39 P1 
40 P1 
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gymnasietiden, till att ta steget vidare till att bo ensam, ha bara sig 

själv, och allt detta. Och jag kan känna att under min tid så saknades 

det tankar om framtiden, förutom långsiktig träningsplanering, som 

man skulle kunna lägga upp. Så saknas det tankar på framtiden, eller 

hur man kan kombinera sitt framtida liv. Hur det blir att inte bo ihop. 

Eller inte ha det så enkelt med träningsmöjligheter och ha andra saker 

som tar ganska mycket tid. Och på något sätt att kunna vara mer 

flexibel i att bemöta de som går på gymnasiet, utifrån deras egna 

mening med orienteringen. Och att det kan finnas flera olika sätt i att 

ha orienteringen i en del i sitt liv.41

 

P1 tycker att tränarna ska ha ett bredare perspektiv på vad ungdomarna har att göra med 

under gymnasiet, och tydligt säga vad OL-gymnasiets uppgift är och vad syftet är för 

dem. Detta tyckte han var brister i organisationen under tiden han gick där. 

 

2.2.1.1 Sammanfattning av intervju P1 

P1 anser att orienteringen fortfarande har en grund i hans liv, trots att han inte tränar så 

mycket nu för tiden. Han anser att anledningarna till att han inte fortsatte satsa på 

orientering efter gymnasiet berodde på den miljö han hamnade i. Han tror att han hade 

fortsatt satsa om han haft samma möjlighet som på gymnasiet att lätt komma ut på 

träningar och tävlingar. Han anser vidare att det är stor skillnad att komma från den slutna 

och enkla världen som rådde på gymnasiet, och ut i det riktiga livet.  

 

Hans satsning under gymnasietiden varierade beroende på motivation och skador och han 

ansåg att det var svårt att hitta en form som passade hans satsning. 

 

 Han tackade själv nej till hjälp från tränarna redan från början. Han ansåg inte att han 

behövde prata med någon av dem om sin träning. Han hade även en del skador under 

gymnasietiden, men dessa ansåg han mer fungerade som ursäkt än att de var något 

 
41 P1 
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problem. Han anser även att det inte gavs tillräckligt med hjälp med fortsatt satsning efter 

gymnasiet under själva gymnasietiden.  

 

2.2.2 Intervju P2 

[---] Det har blivit väldigt lite orienteringen de senaste tre åren, två. 

Förra året blev det nog sju tävlingar. Och då var 5-dagars fem, och så 

var det sprint-DM och budkavle-SM. Så att jag är ju inte så aktiv.  

[---] 42

 

Skillnaden mellan hur mycket P2 tränar nu mot vad hon gjorde på gymnasiet är stor. 

Disciplin och beroende av humöret är några ord hon nämner. 

 

På gymnasiet så tränade jag mer disciplinerat. Det var liksom mer 

träning tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag liksom. Fredag och 

måndag ibland. Nu så tränar jag när jag har tid och det har blivit 

betydligt mindre. När jag gick i Eksjö så kunde man ju i alla fall få 

ihop minst 6-7 timmar i veckan liksom. Men nu är jag glad om jag får 

ihop fyra. Om jag har fått så mycket tid över. Så att det har blivit 

väldigt mycket mindre. Märker jag. Det går upp och ner också, ibland 

har jag veckor då jag har 10 timmar liksom, och sen nästa vecka så har 

jag inget. Väldigt mycket beroende på humör nu. Och nu springer jag 

när jag känner för det eller när jag känner: “Åh gud vad jag känner 

mig tjock, jag måste ut och springa.” Det var det ju inte innan. Då 

ville jag ju sticka ut och träna, och tyckte det var kul.43  

 

Hon pratar vidare om skillnader i träningen på gymnasiet och efter. 

 

[---] Det var liksom mer planering över det hela. Mer planering, och 

när jag väl tränade så tränade jag på riktigt, inte så mycket mes som 

 
42 P2 
43 P2 
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det är nu än förut. Nu när jag ska ut och träna så springer jag och 

joggar en halvtimme liksom. Då har jag svårt att ta ut mig. Det hade 

jag inte i Eksjö. Då var det liksom, när man väl tränade, så tränade 

man på riktigt. Sen fick man vila efteråt. Så var det nog inte innan, 

och inte efter. Men just det när man är så många och pressar varandra, 

då blir det så mycket lättare att ta ut sig, faktiskt. 44

 

Ett och ett halvt år efter P2 tog studenten slutade hon i stort sett att satsa. Då hon flyttade 

ifrån OL-gymnasiet tyckte hon det var svårt att fortsätta träna själv.  

 

Ja, det var väldigt mycket orientering hela gymnasiet, ända till man 

slutade, men då var det ju fortfarande kul. För då var man liksom 

taggad och skulle slå alla. Men sen på hösten när man kom därifrån så 

var det inte “pressa varandra varje dag”, utan då blev man ju helt själv. 

Och det var ju jätte svårt. [---] Då blev det mindre. Då var det faktiskt 

väldigt lite. Sen brukar jag få för mig på sommaren, att nu ska jag 

börja träna. Så då tränar jag lite på sommaren, men sen så lägger jag 

av till hösten igen, när jag gör något annat. Det är väldigt mycket 

beroende på humör.45  

 

Anledningarna till att P2 inte fortsatte att satsa på orientering berodde främst på att hon 

inte blev så bra som hon ville. Hon ville hela tiden bli bättre än sin storasyster. Men 

eftersom hon inte blev det fick hon hitta på något annat istället. 

 

[---] Så tänkte jag, nej nu fasen ska jag bli bra på något annat som inte 

hon är bra på. Det är liksom inget kul att alltid vara sämst, eller sådär. 

Sämst var jag ju inte, men man var alltid tvåa.[---] 46

  

Jag tror att det var resultaten som saknades, att det var därför jag 

slutade. Nu har jag offrat hela mitt liv på det här, och jag blir inte 

 
44 P2 
45 P2 
46 P2 
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bättre än så här. Då måste jag hitta på något annat. Och jag har inte 

kommit på något annat att hitta på än. Så att... Då får man ju gå 

tillbaka lite. Jag tror inte det hade påverkat så mycket. Men nu känner 

man att man kan inte sluta helt. För då så blir man ju av med alla 

kompisar och allting. Man har ju ingen koll på någonting då. Så man 

måste ju hålla på lite.47

 

P2 hade aldrig några skador som satte stopp i hennes karriär. Hon tyckte att hon 

utvecklades som orienterare under gymnasietiden, men resultaten kom aldrig. 

 

I fråga om relationen till tränarna på OL-gymnasiet svarar hon följande: 

 

Grejen var att, med mina tränare så pratade jag bara träning. Man 

pratade liksom inte om så mycket annat. [---] Men, men, då tänkte jag 

ju inte så mycket på det. Jag har ju alltid varit min egen tränare, och 

inte reflekterat så mycket över det.  Så jag tyckte bara; ”shit ska jag 

snacka om min träning med någon annan”. [---] 48

 

P2 trivdes verkligen bra när hon gick på gymnasiet. 

 

[---] Jag tyckte det var jätte bra när jag gick där. De två första åren var 

ju helt fantastiskt roliga. Då hade man ju inget annat att jämföra med, 

och då tänkte man bara: “shit jag har ju kommit till himmelriket, 

orientering är det bästa liksom”. [---] 49

 

2.2.2.1 Sammanfattning av intervju P2 

Nu för tiden tränar P2 när hon känner att hon har lust för det. Det är inte alls samma 

disciplin och planering över det, och hon tycker det är svårare att komma ut när hon inte 

 
47 P2 
48 P2 
49 P2 
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har så många att träna med längre. Den största anledningen till att P2 inte fortsatte satsa 

berodde på att hon inte blev så bra som hon ville. Hon ville hela tiden bli bättre än sin 

syster, men det blev hon inte. Därför valde hon att göra andra saker i livet istället. Hon 

tror även att det var resultaten som saknades för att hon skulle orka fortsätta satsa. Hon 

hade en någorlunda bra relation till tränaren. Hon ansåg dock att det enbart var 

träningssnack, och att hon mest var förvånad över att hon skulle prata om sin träning med 

någon annan 

 

2.2.3 Intervju P3  

[---] ”Man har ju insett ganska mycket nu att man inte kan satsa på 

orienteringen, eller så. Det ger ju ingenting. Eller man kommer 

ingenstans på det. Men man gör det ju bara för att det är en kul grej. 

Men sen har man ju typ insett att saker... Eller att det finns andra saker 

än orientering ungefär.” När man gick i Eksjö så var det ju bara den 

lilla bubblan man levde i. Nu har man spräckt den och kommit vidare 

ungefär [---] Jag vill ju fortfarande orientera, för det är ju där man har 

alla vänner och det är ju där man... Alltså man mår ju ändå bra av att 

vara ute och träna, och det är ju en anledning till att träna, att kunna 

springa orientering. [---] 50

 

I en jämförelse med hur mycket hon tränar nu mot vad hon gjorde under gymnasietiden, 

skiljer det sig en hel del.  

 

[…] Tränade jag 6 gånger i veckan på gymnasiet så tränar jag kanske 

två gånger i veckan nu, ungefär. Och tränade jag, vad ska man säga... 

Var det kvalité på de där passen, eller att... Vad ska man säga? Du 

kom hem och kände att du hade gjort något bra när du gick i Eksjö 

där. Här är det liksom så här: “jag var ute på en lite joggingrunda” 

Kanske lite mer sådan träning. Att man liksom inget mål med det. 

Utan man bara tränar för att man vet att man bör träna. För att man vet 

 
50 P3 
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att man alltid har tränat. Lite så kanske.51

 

Nu för tiden tränar hon för att hålla sig i form och för att hon är van vid att träna. 

Hon valde att gå fyra år i Eksjö. Ett år extra att satsa full ut på orienteringen. Men när hon 

väl tog studenten och flyttade därifrån tyckte hon att det blev svårare att ta tag i träningen 

på egen hand.  

 

[---] Varför ska jag ta tag i allt själv? Hur gör man? Jag tror att jag 

blivit lite för bortskämd när jag gick i Eksjö [...] Och sen har jag ju 

ingen klubb här. Ingen typ tillhörighet känns det som. Så det är som 

att jag lever i min lilla egna värld. Och måste ta tag i allt själv. Och då 

gör jag inte det.52

 

[---] Det var sådan trygghet i Eksjö. Där hade man gratis träning, eller 

inte gratis, men man hade... Allt fanns där. Och det gjorde att man, jag 

tror att jag blev ännu mer bortskämd då.[---] 53

 

[---] I Eksjö var det som sagt träningslivet man levde. Nu lever man 

plötsligt studentlivet. Och där innefattar inte träning hela tiden. [---] 54

 

Hon har tillgång till olika träningsanläggningar, skog etcetera som hon skulle kunna 

utnyttja om hon ville. Men hon tar sig helt enkelt inte för det, för hon känner inte att hon 

har samma behov för det nu. 

 

[---] Jag tror att jag är en sån som person att jag har nog svårt för att 

styra upp saker själv. [---] Men hade man typ vart så här att man 

kanske kom till Stockholm och hade en klubb här som man 

automatiskt gick på, på klubbträningarna. Då kanske det hade blivit att 

jag satsade mer. Det var som att jag lämnade både Eksjö och min 
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Eksjöklubb också. Så att det blev att jag kom ifrån allting 

överhuvudtaget och verkligen lämnades åt ödet. 

[---] 55

 

När hon gick i tvåan på gymnasiet slet hon av korsbandet i knäet. Denna skada tyckte hon 

inte bara förde ont med sig.  

 

[---] Utan elevhemmet och Eksjö skulle jag nog inte ha kommit 

tillbaka så som jag gjorde ändå. Men att, såklart var det tungt att ligga 

ensam i sin säng när alla andra var ute och tränade. Men det var ändå 

såhär... Man lärde sig på något sätt. [---] 56   

 

Hon bytte även klubb strax innan hon blev skadad. Hon tyckte det var roligt att byta 

klubb och att det gav henne en annan syn på allting. 

 

Då det var första gången som P3 hade en tränare var detta en ny erfarenhet för henne. 

 

[---] I början var det väldigt stelt, i och med att han knappt förstod 

språket, för han kom ju direkt från Danmark då. Han förstod ju, men 

det var bara: “Va, vad sa du nu? Och va? Jaha.” Så det blev lite såhär. 

Men sen, alltså den omvandlingen från typ, om det redan var i tvåan, 

eller om det blev i trean sen. Då man helt plötsligt kunde sitta och 

skoja på samtalen och det var jätte skönt. Men jag vet inte om de gav 

så jättemycket mer såhär. Men det var så skönt att bara kunna prata 

om andra grejer än bara om träning hela tiden. [---] 57

 

[---] Att det blir så, för vissa som kanske kommer dit, som bland annat 

jag, har kanske inte fått så mycket information om träning innan. Och 

så kommer man där och lever lyx i fyra år och ja, får träningen 

serverad och sen så kommer man ut igen och är tillbaka på noll 

 
55 P3 
56 P3 
57 P3 



 
 
 
 

24

                                                          

ungefär. Bara för att man inte visste... I och för sig så lärde man ju sig 

hur man gjorde, men man fick ju allting där ändå. Och det är som att 

man bara: “Herre Gud, jag får ju allting” Och sen står man där och: 

“Just det, det var jag som skulle göra det här!” [---] 58

 

2.2.3.1 Sammanfattning av intervju P3 

P3 tränar väldigt mycket mindre nu mot vad hon gjorde i Eksjö. Numera tränar hon för 

att hon mår bra av det och för att hon har så många av sina vänner där. Hon tycker att det 

var svårt med omställningen från OL-gymnasiet till att bo själv och ta hand om och ordna 

sin träning på egen hand. Då blir det helt enkelt inte att hon gör det. Hon anser att det 

studentliv hon lever nu inte alltid innefattar träning, som det gjorde under gymnasietiden. 

Hon tycker att det är svårt att ta tag i saker på egen hand, och att det kan vara en orsak till 

att hon inte satsar på orienteringen längre. Hon bytte även klubb när hon gick i tvåan. 

Den relation hon hade till tränaren blev bättre och bättre, men hon vet inte hur mycket det 

gav henne egentligen. 

 

2.2.4 Intervju P4 

[…] Jag tränar ju i princip varje dag. Kanske inte orientering, men 

alltså löpning eller nåt alternativt eller någonting. Jag idrottar ju 

liksom, i princip varje dag. Och orientering kommer man väl alltid ha 

anknytning till och jag kommer ju alltid fortsätta tävla, tror jag. Sen 

får man väl se vilken nivå det blir på sådär. Men... Jag kommer alltid 

ha starka band till orienteringen. Ja, alltså man umgås mycket med 

orienterare och sådär. Man är ju orienterare liksom. Det kommer man 

inte ifrån.59

 

P4 är fortfarande aktiv inom orienteringen. Hon har slutat satsa på orienteringen, men 

hon har inte slutat med sporten.  Hon anser att det är mycket krångligare att få ihop 
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träningen med livet i övrigt nu för tiden. Hon är medveten om att hon måste lägga ned 

mycket tid på träningen om hon ska satsa. Men nu är det andra saker som tar tid i hennes 

liv som inte har tagit tid förut. Dels då hon inte har det lika förspänt med serverade 

träningar, träningssällskap etcetera som på OL-gymnasiet, och dels så prioriterar hon 

skolan och andra saker framför orienteringen.  

 

[---] Alltså, dels tar skolan mycket tid, och sen så, ja så träffade jag ju 

Johan. Alltså det är massa grejer sådär som gör att det är andra saker 

som tar tid helt plötsligt, som inte har tagit tid innan.[…] 60

 

P4 slutade att satsa ungefär ett halvår efter hon tagit studenten. Det var i samband med att 

hon flyttade och började läsa på högskola. Skillnaden mellan att gå på OL-gymnasiet och 

träna med en massa andra och att bo själv och träna ensam tycker hon är stor. Det ser hon 

är en av anledningarna till att hon inte satsar vidare idag. 

 

Jaa, men alltså i Eksjö så var det inte så himla jobbigt. Då var det bara 

att infinna sig hela tiden. Så, så fick man liksom en bra träning. Nu får 

man ju liksom lite mer, liksom, man får jobba för det på ett annat sätt, 

om det ska bli ett bra pass. Så att det är ju mer krävande liksom, och 

så kanske man har mindre tid än vad man hade då, till att göra det, så 

att det är väl omständligare liksom.[---] 61

 

Hon pratar vidare om skillnaden i hennes träning från gymnasietiden till idag. 

 

[…] Det skiljer väl sig främst i att då var det en annan regelbundenhet 

i det. Alltså livet, livet på orienteringsgymnasiet gick ju så mycket i 

rutiner. Och det var i princip samma tider hela tiden. Och man tränade 

samma tider, liksom veckorna såg i princip likadana ut. Man hade 

morgonträning på samma dagar och man hade en viss typ av träning 

samma dagar. Och middagen var alltid samtidigt. Och allting var 
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väldigt kontinuerligt, så de var lätt att planera sin träning. Nu blir det 

lite mer såhär flexibelt. Vissa veckor så är det mycket i skolan. Och då 

blir träningen lidande liksom. Då kanske man inte hinner göra så 

mycket som man vill, och vissa veckor så är det lugnare. Och då kan 

man träna i princip det man känner för, för att man har tid liksom. Så 

att det blir, det är lite svårare att hålla liksom en jämn nivå på det nu. 

Det är väl det som är skillnaden, största skillnaden.62

 

På frågan: ”Hur tycker du att du utvecklades under gymnasietiden?” svarar hon följande: 

 

Ja, jag tycker väl att jag utvecklades ganska så här normalt, tror jag. 

Jag hade nog... Jag blev ju liksom ingen stjärna, men jag hade inga 

sådana här långa skadeperioder eller sådär, utan ganska kontinuerligt 

så [---] 63

 

I fråga om relationen till tränaren så svarade hon så här:  

 

[---] Jag vet inte egentligen om det var en tränarrelation egentligen. 

Det var mer... Han var mer så här litet bollplank så där ibland. Alltså 

om man behövde ta upp någonting så gjorde man ju det. Men det var 

inte så att han gick och frågade så här: ”Jaha, vad har du planerat för 

den här veckan?” När man stötte på honom på skolan sådär.[---] 64

 

P4 bytte även klubb när hon gick i tvåan på gymnasiet. Detta tyckte hon påverkade 

hennes satsning positivt.  

 

[…] Jag fick mer stöttning framförallt från ledare och folk 

runtomkring. Och slapp tänka på praktiska bitar. Innan liksom, fick 

jag gå och oroa mig för att jag var tvungen att fixa skjuts till någon J-

cup, för jag var ensam från klubben eller såhär. Och jag fick oroa mig 
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för boende och grejer och så här. [---] 65

 

2.2.4.1 Sammanfattning av intervju P4 

P4 håller fortfarande på att träna mycket. Det är inte samma satsning som det var på 

gymnasiet. Då ansåg hon att det var mycket lättare att komma ut och träna, då allt gick så 

mycket i rutiner, och det var enkelt att komma ut på en träning eftersom allt runtomkring 

redan var ordnat. Hon tycker att skillnaden från att gå på OL-gymnasiet till att bo själv 

och fixa träning och allt på egen hand är stor. Detta är en bidragande orsak till att hon inte 

satsar lika mycket på orienteringen idag. Hon anser även att det är andra saker som tar tid 

i hennes liv nu som inte har tagit tid innan, såsom skolan och pojkvän. Hon ansåg sig inte 

ha så bra relation till tränaren, utan han var mer som ett bollplank som hon pratade med 

när det behövdes. 

P4 bytte även klubb när hon gick i tvåan, vilket hon bara såg som positivt. Då hon fick 

bättre stöttning och allt blev mycket enklare med bland annat resor. 

 

2.2.5 Intervju Tränaren 

Tränaren tror att det är flera saker som påverkar om man inte satsar lika mycket efter 

OL-gymnasiet. Det han poängterar mest är vikten av vilken miljö man hamnar i efter OL-

gymnasiet. Om man har tillgång till tränare, träningssällskap med mera. Och att det där 

kan vara upp till klubbarna att kunna erbjuda dem en bra träningsmiljö även när eleverna 

kommer hem igen.  

 

[---] Så att jag tror egentligen att det handlar mycket om att man 

vänjer sig här vid att alltid ha någon som man tränar med, och sen när 

man kommer härifrån, så kan man hamna väldigt ensam och ska göra 

all träningstid själv. Och då är det faktiskt en del som inte orkar det. 

Det tror jag är en stor anledning.[---] 66
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Runt en halv termin innan eleverna tar studenten tar tränarna upp frågan om vad som 

kommer att hända efter studenten. De vill väcka frågan hos studenterna så de får tänka till 

lite. 

 

[---] Då är det många som säger: “Det är gott om tid.” Och sen när 

man väl flyttar iväg så har man kanske ändå inte ordnat nåt. Medan en 

del har ordnat jätte bra hur man ska ha det då va. Och jag tror att det, 

det kan vara en bidragande orsak också, hur man klarar gå vidare från 

OL-gymnasiet. För de här som fixar då hmm... Ja någon, någon som 

följer upp deras träning hemma, någon som kanske, ja bryr sig lite i 

dem, om de är i en liten klubb till exempel då. De fixar det väldigt bra 

träningsmässigt. Ehm... Sen är det ju de här som inte ordnar så mycket 

då. Det är ofta de som... Ja de försvinner bort ett tag va...[---] 67

 

 Tränaren tror att det skiljer sig mycket vad som händer med studenterna beroende på hur 

väl de har planerat sitt liv efter gymnasiet. 

 

[---] Sen är det ju också studiesituationen. Att många vill prioritera 

studierna då efter OL-gymnasiet. Att man kanske väljer en 

högskoleutbildning som är ganska tuff. Och då... Kan man kanske... 

Man kanske inte ens kommer upp i den nivån man har tränat på när 

man gick på OL-gymnasiet t.ex. [---] Sen är det ju ibland så att en del 

då försvinner ju bort ett eller två år, och sen när de har hittat sin miljö. 

Då brukar ju en del ramla in igen. Och kunna börja träna väldigt bra 

då va.[---] 68

 

Tränaren pratar vidare om vikten av att ha någonstans att ta vägen efter gymnasiet. Att 

det finns något liknande OL-gymnasium när det är dags att gå vidare till högskola etc.  
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[---] Något från förbundet, att man börjar jobba mot högskolor och... 

Och man måste våga anställa tränare ute på fler ställen i Sverige va. 

Att det finns fler miljöer... Man skapar kanske miljöer på många 

högskolor, men det saknas både tränare och... Där tror jag förbundet 

måste gå in och jobba mycket hårdare för att vi ska ha... Kanske då... 

Ja fem ställen i Sverige där man verkligen kan komma till exempel 

och träna OL-träningar. Där det finns duktiga tränare och... Så att det 

känns inspirerande att gå vidare. Det tror jag är viktigt va.[---] 69

 

Som sammanfattande ord om gymnasiet nämner Tränaren inspirerande miljö och kvalité 

på utbildningen som två nyckel ord. 

 

2.2.5.1 Sammanfattning av intervju med Tränaren 

Tränaren anser att det är många olika saker som påverkar om man slutar satsa på 

orienteringen efter gymnasiet. Han tror på att det ofta kan vara själva växlingen från att 

gå på OL-gymnasiet och ha allt ordnat för sig, till att hamna ensam och vara tvungen att 

ta hand om träningen själv, som en del kan ha svårt för att hantera. Han nämner orsaker 

som att en del väljer att prioritera andra saker framför orienteringen, till exempel skola 

och andra intressen. Han nämner även att det är viktigt att ha en plan på vad man ska göra 

efter gymnasiet, att man har ordnat så man har bra uppbackning från tränare, någon att 

träna med etc. Tränarna i Eksjö försöker även förbereda eleverna sista året på vad som 

väntar dem efter studenten, att de borde tänka till och planera fortsättningen av sina liv 

efter gymnasiet. 

Han tror även på att starta upp fler utbildningsplatser på högskolor runt om i Sverige, 

liknande OL-gymnasiet, med tränare etc. som ska fungera som en inspirerande miljö att 

gå vidare till efter gymnasiet. 
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2.2.6 Enkätstudie 

I enkätstudien fick dem svara på frågan: ”Vad är anledningen till att Du valt att inte satsa 

vidare på orienteringen?” Där svarade de före detta eleverna övervägande att dem hade 

blivit trötta på orienteringen, och att studier och andra intressen tog mycket tid och 

prioriterades före en orienteringssatsning. Men även andra anledningar kom fram som till 

exempel: motivationsbrist, lathet, orienteringen var för tidskrävande, skador/sjukdomar 

hade satt stopp med mera.  
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3 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel elever som slutar med 

orientering samt bakomliggande faktorer till varför före detta elever väljer att sluta satsa 

på orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö. Det har visat sig att det 

är många faktorer som är den bidragande orsaken, vilka kommer att diskuteras i detta 

avsnitt.  

 

Det visade sig vara 72 % som slutat satsa på orientering efter att de slutat på 

orienteringsgymnasiet i Eksjö, och 28 % som fortfarande satsar. Anledningarna till att de 

före detta eleverna inte satsade vidare på orientering var främst att skola/andra intressen 

tog mera tid och prioriterades före orienteringen och att det var för stor omställning från 

att gå på OL-gymnasiet till livet efter. Andra anledningar som nämndes var att det var 

svårt att ta tag i träningen på egen hand när man kommit till ny bostadsmiljö, där man 

inte har sin klubb och samma tillhörighet och ”jag blev aldrig så bra som jag ville”. 

Resultaten från enkäterna gav i stort sett samma svar. Andra anledningar som där var 

framträdande var att skador/sjukdomar hade satt stopp, lathet, motivationsbrist och att 

orienteringen var för tidskrävande. Dessa resultat från både enkäterna och intervjuerna 

med de före detta eleverna stämmer väl överrens med Tränarens tankar kring varför vissa 

slutar. Tränaren nämner även att det är viktigt att redan innan man slutar gymnasiet ha en 

plan för vad man ska göra efter man tagit studenten. Han tror vidare att det är viktigt att 

ha något liknande orienteringsgymnasiet på högskolorna runt om i Sverige, som ska 

fungera som en inspirerande tränings-/tävlingsmiljö som fångar upp efter man slutat på 

orienteringsgymnasiet. 

 

3.1 Avhoppsstatistik 

Resultaten i denna studie visade att det var 72 % som slutat satsa på orientering efter att 

de gått på OL-gymnasiet i Eksjö. Av dessa var 55 % tjejer och 45 % killar. 

Gustavsson & Hinic fann att det var 39 % som slutat med idrott efter att de varit aktiva i 
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en idrottsförening i minst en termin. 70 Patriksson studerade avhopp från flera olika 

idrotter som bland annat bandy, friidrott och simhopp, och här var det 13 % av 

ungdomarna som hade hoppat av från idrotten.71 Skillnaderna i resultat kan bero på att 

det är olika undersökningsgrupper i de olika studierna. Denna skillnad i 

undersökningsgrupp är av en viss betydelse, eftersom elitsatsande orienterare kan ha 

andra motiv för sitt idrottande än vad idrottare i allmänhet har. Även åldern skiljer sig. 

Patrikssons studie inriktar sig på barn och ungdomar mellan 7-18 år 72, medan 

föreliggande studie baserar sig på ungdomar i 19-20 årsåldern. 

 

I förorden i en FoU-rapport från Riksidrottsförbundet uppges ungefär hälften av dem som 

idrottar sluta innan 20 årsålder.73 Även i Öhmans studie som baserar sig på 41 personer 

som har gått på löpargymnasium visar det sig vara hälften som inte fortsätter satsa på 

löpning efter att de slutat på gymnasiet.74

 

I Butcher m.fl. studie var det vanligare att killar hoppade av från idrotten än flickor.75  

Detta stämmer inte riktigt överens med resultaten från föreliggande studie, då det var rätt 

så lika mellan könen men med en viss övervägning mot tjejernas avhopp. Anledningen 

till att denna studie visade att det var fler tjejer än killar som slutar satsa på orientering 

kan bero på tillfällighet och slump, då skillnaden inte var så markant. 

 

Inga av de tidigare studierna visar på så hög andel som slutat satsa på 

orienteringen/idrotten som föreliggande studie. Vad kan detta bero på? En anledning kan 

vara att orienterare har höga betyg i jämförelse med andra idrottare. Enligt Rolf Carlsons; 

Vägen till landslaget, visar sig orienterare ha högst medelbetyg i en jämförelse mellan 

 
70 Gustavsson, s. 44-62. 
71 Patriksson, 1987, s. 238ff. 
72 Ibid., s. 174ff. 
73 Riksidrottsförbundets FoU-rapport, Varför lämnar ungdomar idrotten?: En undersökning av  
fotbollstjejer och –killar från 13 till 15 år, (Stockholm, 2004). 
74 Peter Öhman, Vart tar de aktiva vägen efter löpargymnasiet?, Examensarbete 10 p vid 
Idrottslärarutbildningen 1997-2000 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2000:49 (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2000), s. 15.  
75 Butcher, s. 145-164. 
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simning, längdåkning, fotboll, handboll, ishockey och brottning.76 Dessa höga 

medelbetyg kan i sin tur leda till att orienterare söker sig högre upp i karriärstegen och 

väljer höga utbildningar som kräver mycket tid. På så sätt blir det att studierna prioriteras 

före idrottandet, och orienteringen blir åsidosatt.  

 

3.2 Avhoppsproblematik  

Rolf Jonsson nämner i sin studie att det är svårt att peka på enbart en variabel som är av 

betydelse i frågan om avhopp från idrotten.77 Det är något som har kommit fram även i 

denna studie. 

I Patrikssons modell över faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten 

(se Figur 1, s. 5) kan man se många samband. De faktorer som visar sig stämma bäst in 

från föreliggande studie i Patrikssons modell passar in under rubrikerna yttre 

ramfaktorer, resultat, individen och idrottsmiljön.78  

 

Om man ser till de yttre ramfaktorerna är det tydligt att det är många andra 

omständigheter som är tidskrävande, inte bara själva idrottandet. Skola/arbete och andra 

intressen kan ibland komma att prioriteras före idrottandet/orienteringen, och det i sin tur 

kan bidra till att man slutar satsa på orienteringen.79 Även i tidigare studier visade det sig 

vara flera yttre ramfaktorer som bidrar till avhopp från idrotten. I Gustavsson & Hinics 

studie var det faktorer som: träningstiderna passade inte och tidsbrist på grund av 

skolan.80 Patriksson beskrev faktorer som: andra fritidsintressen var viktigare, svårt att 

hinna med skolarbetet, svårt att hinna med att träffa kamrater och långa resvägar.81 Även 

i Jonssons studie nämndes faktorer som att idrottandet kolliderade med andra aktiviteter, 

problem med resor och att tider inte passade.82 Även Butcher m.fl. fann att yttre 

 
76 Rolf Carlson, Vägen till landslaget, (Stockholm: Gotab, 1994), s. 132. 
77 Rolf Jonsson, Fortsätta eller sluta? En studie av bakgrunden till avhopp ur barn- och ungdomsidrott. 
Fallet simning, (Uppsala 1983), s. 65. 
78 Patriksson, 1988, s. 105. 
79 Ibid., s. 105. 
80 Gustavsson, s. 44-62. 
81 Patriksson, 1987, s. 238ff. 
82 Jonsson, s. iii, 71. 
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ramfaktorer i stor utsträckning påverkade avhoppen för ungdomarna. Bland de lite äldre 

ungdomarna var de främsta anledningarna att studier, nya jobb och andra idrotter tog för 

mycket tid.83

 

En av orienterarna slutade satsa på orienteringen för att hon inte blev så bra som hon 

ville. Denna typ av anledningar kan hänföras till rubriken resultat i Patrikssons modell.84 

Även i Patrikssons studie visade sig en av anledningarna till avhopp vara att det gick för 

dåligt, idrottsligt.85 Både Jonsson och Butcher m.fl. beskrev att bristande förmåga var 

anledningar till avhopp. 

 

Många av de intervjuade nämnde som orsak till att de slutade satsa att det blev så stor 

förändring mellan livet i Eksjö och livet efter gymnasiet, att det var svårt att träna själv, 

brist på tränare etc. Sådana skäl faller under rubriken idrottsmiljön i Patrikssons modell.86 

Själva idrottsmiljön är ju viktig för att man ska kunna trivas och få ihop allt i sin vardag. 

Det är viktigt att man har en klubb/organisation som hjälper en i satsningen efter 

gymnasiet och som man känner sig trygg i. Det kan vara svårt att få ihop träningen med 

sitt övriga liv på egen hand om man under gymnasietiden vande sig vid att få hjälp med 

det.  

 

Även i tidigare forskning finns det avhopp som grundar sig i själva idrottsmiljön. I 

Gustavsson & Hinics studie visade sig ett skäl till avhopp vara missnöje med 

tränare/ledare,87 och Patriksson angav som en av anledningarna ledarbrist/dåliga 

tränare/oordning.88  Jonsson och Butcher m.fl. nämnde träningsplatser 89 respektive 

problem med tränaren90 som avhoppsorsaker. 

 

 
83 Butcher, s. 145-164. 
84 Patriksson, 1988, s. 105. 
85 Patriksson, 1987, s. 238ff. 
86 Patriksson, 1988, s. 105. 
87 Gustavsson, s. 44-62. 
88 Patriksson, 1987, s. 238ff. 
89 Jonsson, s. 71. 
90 Butcher, s. 145-164.  
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Faktorer baserade på individen enligt Patrikssons modell91 visade sig också vara en 

avgörande faktor i föreliggande undersökning. Någon av försökspersonerna beskrev att 

hon inte längre såg något mål eller motiv med sitt orienterande och att idrottandet inte var 

lika viktigt/intressant för henne längre. Gustavsson & Hinic noterade att en anledning till 

avhopp var att det blev för seriöst/allvarligt med idrotten.92 Även i Patrikssons studie 

nämndes faktorer som var individbaserade. Anledningar som: ”tyckte det var tråkigt”, 

skador/sjukdomar satte stopp, nämndes.93 Även i Butchers m.fl. och Jonssons studier 

angavs sjukdomar eller skador som anledningar till avhopp, och framförallt flickorna och 

de lite äldre angav skadeproblem som motiv.94  I föreliggande enkätstudie visade sig 

även skador och sjukdomar vara anledningar som satte stopp för en fortsatt satsning. 

 

Jonsson fann också avhoppsorsaker som dåligt stöd från förening eller att kamrater slutat, 

vilka kan placeras in under yttre motivationsfaktorer i Patrikssons modell.95 Sådana 

orsaker framkom inte lika tydligt i föreliggande undersökning. 

 

En liknande studie som föreliggande gjordes år 2000 på roddare. Även där undersökte 

man orsaker till varför eleverna slutade satsa på rodd efter de gått på roddgymnasium. De 

tre största anledningarna som kom fram där var att 1. man tröttnade på roddsatsningen 2. 

mentalt slutkörd och motivationsproblem och 3. familj/arbete/studier. En slutsats var 

också att det förmodligen skulle ha varit färre som slutade satsa om det varit bättre stöd 

från hemmaklubben och Svenska Roddförbundet efter att man slutat på roddgymnasiet.96

  

 
91 Patriksson, 1988, s. 105. 
92 Gustavsson, s. 44-62. 
93 Patriksson, 1987, s. 238ff. 
94 Butcher, s. 145-164. 
95 Patriksson, 1988, s. 105. 
96 Gunilla Gräfnings, Rickard Håkanson & Johan Söderström, Tiden efter roddgymnasiet, Examensarbete 
10p respektive 7p vid Specialidrottstränarutbildningen 1998-2000 samt Idrottslärarutbildningen 1997-2000 
på Idrottshögskolan i Stockholm, 2000:79 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2000), s. 18. 
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3.3 Förslag till åtgärder för att motverka avhopp 

Som framgått av resultaten är det många som tyckte att det var enkelheten till träning 

under gymnasietiden som var väldigt bra.  Att det var bra service, bra träningar, bra att 

alltid ha träningssällskap etcetera. Detta kan i sin tur ha lett till att de blivit för 

bortskämda och i efterhand kan ha svårare för att ta tag i sin träning på egen hand. 

Det verkar även vara många andra saker som lätt prioriteras före en orienteringssatsning i 

deras liv, såsom studier, pojkvän etcetera. Övergången från OL-gymnasiet till vuxenlivet 

är helt enkelt för tuff för många. Det är för svårt att ta tag i sin satsning på egen hand när 

man är van vid att få stöttning och hjälp från tränare. 

 

Att man prioriterar bort orienteringen för exempelvis studier kan nog till viss del bero på 

att man som orienterare inte kan leva på sin sport, och många vill nog gärna ha en 

utbildning att luta sig tillbaka på både under och efter karriären. På grund av detta är det 

nog en del som väljer att lägga orienteringen åt sidan för ett tag, då studier eller något 

annat i livet får större plats, för att vid ett senare tillfälle ta upp satsningen igen. 

 

Om man som elev efter OL-gymnasiet istället hamnat på en högskola med uppbackning 

liknande OL-gymnasiets hade risken för en avslutad satsning från orienteringen sannolikt 

minskat om man ser till Patrikssons modell.97 Där skulle orienterarna kunna fortsätta sin 

satsning och fortfarande ha tillgång till träningskamrater, tränare och träningar. Vännerna 

är viktiga att ha nära eftersom många av orienterarna ansåg sig ha väldigt starka band till 

orienteringen och att mycket av det förmodligen bygger på att de har så många vänner 

därigenom. Detta kan vara ett viktigt steg på vägen mot att fler fortsätter satsa på 

orienteringen efter gymnasiet. Detta är något som även nämns i FoU-rapporten från 

Riksidrottsförbundet, att viktiga faktorer varför ungdomar stannar kvar i idrotten är att de 

har kompisar i verksamheten. 98

 

I ett examensarbete om varför ungdomar väljer att sluta respektive fortsätta tävlingssegla 

 
97 Ibid., s. 105. 
98 Riksidrottsförbundets FoU-rapport, s. 5. 
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var en av anledningarna till att de slutade tävlingssegla att det inte fanns någon 

organiserad verksamhet efter optimistjolleklassen att gå vidare till.99

 

Vännerna och stämningen på klubben efter optimistjolleklassen har 

betydelse för fortsatt aktivitet. Om vännerna stannar kvar och 

stämningen behålls som upplevts under optimisttiden är det lättare att 

fortsätta med tävlingsseglingen.100  

 

3.4 Slutsats 

I denna studie har det kommit fram många olika aspekter på varför före detta elever på 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö slutar satsa på orientering efter att de tagit studenten. Det 

visade sig även vara väldigt högt antal av de före detta eleverna som slutat satsa efter 

gymnasiet, 72 %. Detta beror inte bara på en orsak utan det är många som samverkar. 

De främsta anledningarna var: 

• Skola/andra intressen tog mera tid och prioriterades före orienteringen 

• För stor omställning från att gå på orienteringsgymnasium till livet efter. 

 

Andra anledningar som även nämndes var: 

• Skador/sjukdomar satte stopp 

• Lathet 

• Motivationsbrist 

• Orienteringen var för tidskrävande 

• ”Jag blev aldrig så bra som jag ville.” 

 

Förslag på vad man kan göra för att förhindra att man slutar satsa efter gymnasiet är 

följande: 

 
99 Josefine Gustafsson, Varför slutar respektive fortsätter ungdomar tävlingssegla?, Examensarbete 10 p 
vid Idrottslärarlinjen 2001-2005 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2005:25 (Stockholm: Idrottshögskolan, 
2005), s. 41.  
100 Ibid., s. 40. 
 



 
 
 
 

38

• Viktigt att veta redan innan man slutar gymnasiet vad man ska göra efter 

studenten för att förhindra att man slutar 

• Ha något liknande OL-gymnasiet på högskolorna runt om i Sverige, som ska 

fungera som en inspirerande tränings-/tävlingsmiljö som fångar upp efter man 

slutat på OL-gymnasiet. 

 

Resultaten gick att koppla till Patrikssons modell och kunde därav kopplas till den 

tidigare forskning som gjorts inom området.  

 

3.5 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie liknande denna på det andra Riks OL-

gymnasiet som ligger i Sandviken, för att se om det är lika många som inte satsar vidare 

där och för att se om det är liknande anledningar till att de inte fortsätter satsa på 

orienteringen. Eksjö och Sandviken har nämligen inte riktigt samma upplägg med 

boende, mat etcetera. Är det kanske så att det är någon faktor som man blir extra 

beroende av? 

 

Vidare skulle man kunna göra en studie om vad orienterarna på OL-gymnasiet egentligen 

vill ha för uppbackning efter gymnasiet med tränare, klubben, träningar etcetera för att 

kunna fortsätta satsa.  

 

Orientering är ju egentligen en individuell idrott, men på OL-gymnasiet blir det en 

gemenskap som skulle kunna liknas med lagidrotter. Har detta någon betydelse för den 

fortsatta satsningen? Vad är deras inställning till gruppen när det är en personlig 

utveckling många strävar efter? 
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät Gymnasietiden 
Namn: 

Klubb: 

 
o Läs igenom frågorna noggrant innan Du besvarar dem. 

o Ringa in Ditt svarsalternativ, om inget annat anges markera endast Ett alternativ. 

 

 

1. Vilket år tog Du studenten från Eksjö gymnasium? 

År:_________ 

 

2. Gick du fyra år på gymnasiet? 
Ja Nej 

 

3. Satsar Du på orientering lika mycket nu som du gjorde under gymnasietiden? 

Ja Nej, satsar mer nu Nej, satsar mindre nu 

 

Om” nej satsar mindre nu”, vid tidigare fråga: 

4. Vad är anledningen till att Du valt att inte satsa vidare på orienteringen? __________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur trivdes du under tiden på gymnasiet? 

Inte alls Sådär Bra Mycket bra Annat:____________ 

 

6. Vad var anledningen till att du trivdes på det sätt du gjorde?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Övriga synpunkter på denna enkät och dess utformning: ________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



Stockholm 2006-02-27 
Bilaga 2. Informationsblad 
 

 

 

 

Hej! 
Jag heter Alexandra Vejedal och läser andra året på Tränarprogrammet på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan, GIH i Stockholm. 

Jag håller på att skriva min C-uppsats, och det är av detta syfte jag kontaktar Dig. 

 

Jag ska göra en studie över hur många som väljer att sluta satsa på orientering efter att de gått 

på Orienteringsgymnasiet i Eksjö, och vad anledningarna till detta kan vara.  

Denna enkätstudie är endast till för att få en översikt över hur många som fortsätter satsa 

respektive sluta satsa på orientering efter gymnasietiden. Därefter kommer jag att ta kontakt 

med några utav er för att eventuellt genomföra en intervju. 

 

P.g.a. att jag behöver kunna ta kontakt med några utav Er efter enkätstudien ber jag Er att 

skriva namn och klubb på enkäten. Det är endast jag som kommer att veta vad Du svarat. I 

uppsatsen kommer inga namn att nämnas, utan då kommer materialet att behandlas helt 

anonymt. 

 

Du får när du vill välja att inte vara med i studien. Men ju fler som svarar desto mer 

rättvisande blir resultatet! 

 

Kontakt:  

Alexandra Vejedal  

Tel: 0708-641483 

alexandra.vejedal@stud.gih.se 

 

 

 

 

 

http://www.gih.se/templates/ihsStartPage_Public.aspx?id=96


Stockholm 2006-02-27 
Bilaga 2. Informationsblad 

Tack på förhand! 

 

Kontakt:  

Alexandra Vejedal  

Tel: 0708-641483 

alexandra.vejedal@stud.gih.se 

 

 

 
 



Bilaga 3. Påminnelsebrev  Stockholm 2006-03-10 

    Hej, 

 

Jag skickade en enkät till Er för en dryg vecka sedan, och jag har inte fått in något svar från 

Er. Kanske har den blivit bortglömd eller borttappad, skicka i så fall in denna nya enkät som 

jag skickar med. Har du valt att inte delta i studien, ignorera i så fall detta brev. 

 

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av Er till mig på tel: 0708-641483 eller på 

mail: alexandra.vejedal@stud.gih.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Alexandra Vejedal 

 
 
  

http://www.gih.se/templates/ihsStartPage_Public.aspx?id=96


Bilaga 4. Intervjufrågor elever + tränare 

Intervju Gymnasietiden (elever) 
 
Inledningsfrågor 

o När började du orientera? 
o Håller fler i din familj på med OL? 

 
Huvudfrågor 

• Vad gör du nu för tiden? (Arbete/Skola etc.) 

• På vilket sätt är du engagerad inom orienteringen nu? (Tränare/Motionär/Annat) 

• Har du varit med i landslaget?   (Junior/ Senior) 

• Hur mycket tränar du idag i jämförelse med på gymnasiet? 

• När började du att inte satsa lika mycket på OL längre? (Var det på gymnasiet/ 

direkt efter gymnasiet/ senare?) 

• Vad var det som gjorde att du inte satsade vidare? 

• Hur tycker du att du utvecklades under dina år på orienteringsgymnasiet? 
(socialt/träningsmässigt) 

• Hade du problem med skador/sjukdomar under din tid på 

orienteringsgymnasiet? 

• Bytte du klubb under gymnasietiden? 

• Hur var relationen mellan dig och din tränare på orienteringsgymnasiet? 

• Är det något du skulle vilja förändra vad gäller 

utbildning/verksamheten/upplägget på orienteringsgymnasiet? 

• Vad var mest positivt/negativt med orienteringsgymnasiet? 

 
Avslutningsfrågor 

o Vad skulle vara det optimala upplägget på OL-gymnasiet, om man ser till boende, 

träningar, sociala etc.? 

o Skulle du rekommendera orienteringsgymnasiet till en ung talang? 

o Om du ska beskriva OL-gymnasietiden med tre ord, vilka väljer du då? 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Intervjufrågor elever + tränare 

Intervju Gymnasietiden (Tränare) 

Inledningsfrågor 

o I hur många år har du varit tränare i Eksjö? 

 

Huvudfrågor 

• Vilka tror Du är anledningarna till att en del inte satsar vidare efter OL-

gymnasiet? 

• Finns det något som Du som Tränare kan göra för att förhindra detta bortfall? 

• Ger Du några tips och råd till fortsättningen efter gymnasietiden, vad de ska 

tänka på etc.? 

• Hur mycket påverkar det 4: e året eleverna i fråga om inställning/motivation 

mm.? 

 

Avslutningsfrågor 

o Är det något du skulle vilja förändra vad gäller utbildning/verksamheten/upplägget på  

orienteringsgymnasiet? 

o Om Du skulle beskriva OL-gymnasiet med tre ord, vilka väljer du då? 

 



Bilaga 5. Käll- och Litteratursökning  
 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Frågeställningar:  

1. Hur stor andel av de före detta eleverna slutar satsa på orientering efter att de gått på 

Orienteringsgymnasiet i Eksjö? 

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att före detta elever från Orienteringsgymnasiet i 

Eksjö slutar satsa på orientering efter studenten? 

 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Avhopp, idrottsgymnasium, 
orienteringsgymnasium, Rolf Carlson, Elit, 
orientering 
 
 

Orienteringsgymn*, dropout, idrottsgymn*, 
orienteer*, student-after-school, junior 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Till en början försökte jag mig på att söka direkt på orientering och orienteringsgymnasium. 
Men då jag insåg att det inte fanns så mycket forskning gjort på just orienteringsgymnasier 
inom detta område så jag valde att inrikta mig på idrottsgymnasier och själva 
avhoppsproblematiken för barn- och ungdomar. Detta visade sig ge ett mycket större utbud av 
litteratur. Jag hade även hört att Rolf Carlson skulle ha gjort studier inom liknande område, 
därav sökte jag direkt på hans namn.  
Jag sökte även i databasen Eric/CSA och fick då försöka rama in ordet idrottgymnasium, då 
det inte finns en direkt översättning på det i engelskan.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

IRIS 
LIBRIS 
 
 

Avhopp 
Idrottsgymn* 

38 
12 

4 
1 

 
KOMMENTARER:  
Jag har valt att presentera endast dessa få sökningar på grund av att de är den enda som gett 
mig något att jobba vidare på. Sökningen i GIH: s egna sökkatalog, IRIS, gav bäst träffar. Den 
litteratur jag fann där gav i sin tur exempel på mer intressant och relevant litteratur. Jag har 
även gjort sökningar i databaserna Eric/CSA och google men inte funnit nåt som jag kunnat 
använda mig utav. Har även varit på Stadsbiblioteket och bläddrat i litteratur om socialisering, 
curlingföräldrar etc. Har även pratat med Artur Forsberg, föreståndare på Centrum för 



Bilaga 5. Käll- och Litteratursökning  
 

idrottsforskning på GIH. Han gav mig tips på en del namn att kolla upp, bland annat Göran 
Patriksson, Rolf Carlson och Rolf Jonsson. Har även haft mailkontakt med Maja Űbel på RF 
och fått en del förslag på tidigare forskning som gjorts inom detta område.  
Jag har även kollat i referenslistor från tidigare examensarbeten inom avhopp från idrotten.   
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