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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda utmaningar, resurser, barriärer samt 

coping-strategier hos svenska bordtennisspelare som kombinerar idrott och utbildning. Fem 

intervjuer genomfördes med bordtennis-studenter mellan 22–27 år. Intervjuerna var baserade 

på The Holistic Athletic Career Model och The Athletic Career Transition Model. För analys 

och bearbetning av insamlad data användes The Athletic Career Transition Model för att 

beskriva upplevda utmaningar, resurser, barriärer och coping-strategier. The Holistic Athletic 

Career Model användes för att beskriva olika dimensioner i livet. Resultaten visade att 

bordtennis-studenterna upplevde utmaningar inom olika livsområden. Den största utmaningen 

var att söka efter balans i sin dubbla karriär. Bordtennis-studenterna upplevde social support 

som den största resursen och mest barriärer inom den idrottsliga dimensionen. Den vanligaste 

coping-strategin var att hantera den akademiska dimensionen. 
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focus in Health, Sport & Exercise 61-90 ETCS). Academy of Health and Welfare: Halmstad 

University. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate perceived demands, resources, barriers and 

coping strategies among Swedish table tennis players who combine sport and education. Five 

interviews were conducted with table tennis students between 22-27 years. The interviews 

were based on The Holistic Athletic Career Model and The Athletic Career Transition Model. 

For analysis and processing of gathering data The Athletic Career Transition Model was used 

to describe perceived demands, resources, barriers and coping strategies. The Holistic 

Athletic Career Model was used to describe different dimensions of life. The results revealed 

that the table tennis students perceived demands within different areas of life. The biggest 

demand was searching for a balance in their dual career. The table tennis students perceived 

social support as the biggest resource and most barriers within the athletic dimension. The 

most common coping strategy was coping with the academic dimension. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Table-tennis students, coping, dual career, experience, transition.
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Riksidrottsförbundet arbetar med att utveckla svensk idrott genom att ge bästa möjliga 

förutsättningar för idrottare som vill kombinera idrottssatsning tillsammans med utbildning 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Så kallade ”Dubbla karriärer” [DK] bör vara fördelaktigt för att 

främja fler möjligheter i framtiden för en idrottares idrotts- samt akademiska karriär (EU:s 

riktlinjer, 2012). Men att kombinera idrott och utbildning kan upplevas svårt att hantera för 

många idrottare (EU:s riktlinjer, 2012). Förutom att det är en karriärövergång måste de 

bemöta nya utmaningar såsom: Akademiska krav, flytt hemifrån, söka nya relationer samt 

fördela tid och energi till olika livsområden (Bruner, Munroe-chandler & Spink, 

2008). Det kan resultera i problem att finna balans mellan idrottsliga, akademiska och sociala 

roller (Bruner et al., 2008). 

Utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv är DK fortfarande en relativ ny inriktning inom 

forskning (Stambulova, Engström, Franck & Linnér, 2013). Det behövs således mer 

undersökning inom området för att kunna redogöra sociokulturella sammanhang och lokala 

förhållanden för DK (Stambulova, Engström, Frank, Linnér & Lindahl, 2015). 
Tidigare studier som berör DK upplevelser och bordtennisspelare är begränsat i Sverige. 

Med tanke på att bordtennis är en växande individuell idrott i Sverige och som värdnation år 
2018 för Lag VM vore det intressant att göra en studie om svenska bordtennis-studenters DK 
upplevelser för att i framtiden kunna förbättra DK förutsättningar för idrottsstudenter samt 
kunna jämföra DK upplevelser inom andra idrotter. 

 
Begreppsdefinitioner 

Dubbel karriär (DK) 
Dubbel karriär kan definieras som en karriär med två huvudfokus: idrott- och studier eller idrott 
och arbete (Stambulova & Wylleman, 2015). EU:s riktlinjer (2012, s. 6) definierar DK som en 
sammanfattning av krav för en idrottare att framgångsrikt initiera, utveckla och avsluta en 
elitidrottskarriär som del av en livslång karriär i kombination med utbildning och/eller arbete, 
samt andra områden som är av betydelse i olika faser i livet. 

 

Karriärövergång 
Inom idrottspsykologin definierar Alfermann och Stambulova (2007) karriärövergång som 

faser eller förändringar där idrottaren behöver hantera särskilda krav för att framgångsrikt 

kunna fortsätta med sin idrott och/eller andra livsområden. 
 

Coping 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en ständig kognitiv och beteende mässig 

process för att kunna hantera och klara av specifika interna eller externa krav som upplevs 

som påfrestande, utan att det nödvändigtvis är relaterat till resultatet. Det är utifrån en individs 

resurs som hen kommer att kunna hantera dessa stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman, 

1984). 
 

Idrottsstudenter 
Idrottsstudenter kan beskrivas som en grupp individer som fortfarande studerar samtidigt som 

de tränar på hög nivå inom sin idrott (Aquilina, 2009, s.27.).  Föreliggande studie kommer 

fokusera på idrottsstudenter som kombinerar bordtennis och utbildning. De kommer att 

benämnas som ”bordtennis-studenter”. 
 

Att hantera en DK är svårt framförallt i en övergång från gymnasium till högskola där 

idrottsstudenter ställs för nya utmaningar (Pepitas, Brewer & Raalte, 2009). Idrottsstudenter 

ställs inför oundvikliga krav och förändringar i form av: akademiska-, psykologiska, 

psykosociala och finansiella övergångsutmaningar (Stambulova & Wylleman, 

2015). Carodine, Almond och Gratto (2001) menar att i princip alla idrottsstudenter får stå ut 

stora mängder fysisk träning, krav och förväntningar på sig. EU:s riktlinjer (2012) hävdar 

även att idrottsstudenter är i behov av att utveckla sin identitet, relationer och ha en stabil 

inkomst, vilket kan vara svårt i en DK. Sedan år 2014 har riksidrottsstyrelsen också reducerat 

det svenska elitstödets ekonomiska del med 30 miljoner kronor, vilket kan ha orsakat 

ytterligare finansiella problem för idrottsstudenter (Riksidrottsförbundet, 2017). 
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En elitidrottares idrottskarriär är kort och många kan inte livnära sig på idrotten, enligt 

(Aquilina & Henry, 2010). De flesta är också i behov av ekonomiskt och psykologiskt stöd 

efter idrottskarriären (Stambulova, Stephan & Jäphag, 2007).  

Ett förekommande problem för idrottsstudenter är tidsplanering och tidsfördelning till 

studier och idrott, där många väljer att prioritera idrotten (Skinner, 2004). Det finns således 

de idrottsstudenter som nöjer sig vid ett godkänt akademiskt resultat och lägger mer kraft på 

idrotten (Cosh & Tully, 2014). Carodine et al. (2001) menar att en sådan inställning kan öka 

risken för idrottsstudenters sannolikhet att misslyckas med studierna och som konsekvens ta 

bort deras möjlighet att få tävla, få stipendium och att ta examen. Aquilina (2013) menar att 

det inte finns några korrekta sätt eller strategier för att lyckas med DK men det finns 

idrottsstudenter som lyckas klara av tuffa förhållanden att kombinera DK. 

Att elitidrottare spenderar mycket tid på att utveckla sina idrottskarriärer leder till att de 

får mindre tid att träffa familj och vänner (Stambulova & Alfermann, 2007). Det kan som 

konsekvens leda till relationsproblem såsom förlorade kontakter hemifrån (Stambulova et al., 

2015). Thelin (1996) menar att idrottsstudenter får stå ut med yttre påfrestningar i samband 

med tävlingar inför publik och media, där dem döms och kritiseras av främlingar. (Giacobbi, 

Lynn, Wetherington, Jenkins, Bodendorf och Langley (2004) belyser även att idrottsstudenter 

kan uppleva stress när exempelvis tränare och föräldrar visar känslor genom exempelvis 

uttrycka missnöje.  

Därmed lyfter Park, Lavalle och Tod (2012) fram betydelsen av en bra relation mellan 

idrottare och tränare. En dålig relation kan leda till problem i framtiden för en idrottares 

övergång efter idrottskarriären (Park et al., 2012). Fryklund (2012) menar att många 

idrottsstudenter också upplever konflikt mellan roller som idrottare och som student. Denna 

roll styrs och påverkas av idrottarens omgivning (Fryklund, 2012). 

En del idrottsstudenter befinner sig även i risk att bekräfta stereotypen att idrottsstudenter 

är mindre engagerade och kompetenta akademiskt jämfört med icke idrottsstudenter Yopyk & 

Prentice, 2005. Det kan vara en anledning till att de presterar sämre på akademiska uppgifter 

(Yopyk & Prentice, 2005). Att bekräfta idrottsidentitet kan förvisso vara positivt utifrån ett 

idrottsligt perspektiv, men en alltför stark idrottsidentitet kan begränsa en idrottare att 

utveckla en personlig identitet (Bewer, Van Raalte & Linder, 1993). 

Det finns flera modeller som kan förklara olika karriärövergångar hos en idrottare. Av 

dessa är The Holistic Athletic Career Model framtagen av (Wylleman, Reints & De Knop, 

2013) samt The Athletic Career Transition Model av (Stambulova, 2003) lämpliga modeller 

till föreliggande studie. 
 

The Holistic Athletic Career Model 
The Holistic Athletic Career Model beskriver en idrottares övergångar och utveckling mellan 

olika dimensioner samt faser (se figur 1). Modellen inkluderar en ålderskattning när faserna 

sker genom de fem dimensionerna. Första dimensionen är idrottsutveckling och består av 

faserna: 1) inledning, 2) utveckling, 3) bemästring och 4) avbrott/avhopp. Övergång mellan 

dessa faser kan inträffa i olika åldrar beroende på individ samt vilken idrott som utövas, men 

övergångarna ses som normativa. Idrottsutveckling startas med inledningsfasen, som påbörjas 

när barnet är runt sex år och målet med idrott är i första hand att ha roligt. Föräldrar, syskon 

och vänner ses som stöd för deltagande i idrott i denna fas. Den andra dimensionen är 

psykologisk utveckling som berör utveckling och övergångsfaser från barndom, tonår och 

slutligen vuxen ålder. De som påbörjar denna fas är oftast runt 12 och 13 år. Bättre struktur i 

träning samt idrottsrelaterade mål inträffar i fasen, samtidigt som idrottaren har en eller två 

idrotter att fokusera på. Under utvecklingsfasen börjar idrottaren med att delta i regelbundna
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tävlingsevenemang. Tränare, vänner och föräldrar är viktiga stödpersoner som hjälper till med 

återhämtning samt ny inlärda färdigheter och kompetenser på tävlingar. Vid 18–19 år övergår 

idrottaren till bemästringsfasen, och här börjar idrottaren ta eget ansvar för sin träning samt 

tävling. Idrottaren i bemästringsfasen är mer eller mindre expert i sin idrott och föräldrarna är 

inte längre lika delaktiga i idrottarens deltagande, däremot upplevs tränarens roll mer 

meningsfull. Enligt modellen är sista fasen avhopp/avslut i en idrottskarriär. Här är idrottaren 

uppskattningsvis runt 30 år och aktivt deltagande i tävlingar upphör, men det är troligt att 

idrottaren fortsätter träna för nöjets skull. 

Tredje dimensionen är psykosocial utveckling som innehåller faserna: barndom, tonår och 

vuxen ålder. Barndom inkluderar alla barn fram tills 12 år, tonår sträcker sig mellan åldrarna 

13 till 18 och vuxen ålder börjar vid 19. Den psykosociala dimensionen berör sociala och 

meningsfulla individer som är av olika betydelse beroende på befintlig fas (se figur 1). Den 

fjärde dimensionen är akademisk-/yrkesutveckling som förklarar idrottarens akademiska eller 

yrkeskarriär, vilket består av fyra faser. Första fasen är primär utbildning som börjar vid 6 års 

ålder. Sekundär utbildning påbörjas vid 12–13 och högre utbildning runt 18–19 år. Vid 25 år 

är det troligt att idrottaren förutsättningsvis är en professionell idrottare enligt modellen. Sista 

dimensionen är finansiell utveckling och består av fem faser. Under fas ett står familjen för 

störst ekonomisk support. Under fas två och tre får idrottaren ekonomiskt stöd från förbund 

och sponsorer. Under fas fyra är det åter familjen och fas fem ska idrottaren vara 

självfinansierad genom yrke efter idrottskarriären (Wylleman et al., 2013). 
 

 
 

Figur1: The Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013) 
 

The Athletic Career Transition Model 
The Athletic Career Transition Model är utvecklad av Stambulova (2003). Denna modell 

förklarar olika övergångar som en idrottare går igenom under sin idrottskarriär (se figur 2). 

Vidare beskriver modellen en övergång som en coping process med olika övergångskrav. I 

dessa coping processer använder en idrottare coping-strategier som exempelvis: söka 

professionellt stöd, att planera och att träna mer än motståndarna. Den dynamiska balansen 

mellan copingresurser och barriärer kommer bestämma copingprocessens effektivitet. 

Angående resurser finns det både interna och externa faktorer som kan underlätta en 

övergång, exempelvis tidigare personliga- och idrottsliga erfarenheter, social och 

professionell support tillgångar. Barriärer förknippas också till olika interna och externa 

faktorer som kan störa copingprocessen. Barriärer kan exempelvis 
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vara brist på finansiellt stöd eller låg self-efficacy. Fortsättningsvis kan copingövergången 

resultera i två olika utfall: 1) lyckad övergång, eller 2) krisövergång. En lyckad övergång är 

ett resultat på att en idrottare har bra balans mellan diverse krav, coping- resurser samt 

strategier i övergången. En krisövergång är ett resultat av en ineffektiv coping hos idrottaren, 

vilket kan orsakas av brist på resurser, höga barriärer, eller olämpliga coping-strategier. 

Vidare kan en idrottare som hamnar i en krisövergång få två möjliga konsekvenser genom en 

intervention. Antingen kan en idrottare uppnå en “försenad” lyckad övergång genom effektiv 

coping eller tvärtom om interventionen är ineffektiv kommer idrottaren få en misslyckad 

övergång som kan leda till negativa konsekvenser såsom: Överträning, ätstörning, avhopp, 

och missbruk (Stambulova, 2003). 
 

 

 
 

Figur 2. The Athletic Career Transition Model (Stambulova, 2003). 
 

 
Tidigare forskning 
En svensk studie av Stambulova et al. (2015) undersökte svenska gymnasieelever med dubbla 

karriärer på nationella idrottsskolor under deras första läsår. Studien kom fram till att de 

idrottsliga krav som upplevdes utmanande bland idrottsstudenterna var: Visa vad du kan, 

arbeta hårt för att utvecklas, prestera bra samt att hantera skador och ta eget ansvar. 

Idrottsstudenterna bemötte dessa krav genom: Planering i förväg och att vara proaktiv. Som 

viktiga åtgärder att anpassa sig till deras DK lyfte de fram tidsplanering, disciplin, göra deras
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bästa både inom idrott och studier, hitta tid för återhämtning (Stambulova et al., 2015). I 

studien erbjöd idrottsskolan högt utbildade tränarpersonal, bra träningsanläggning, möjlighet 

att åka på träningsläger/tävlingar samt skolschema som kunde anpassas efter träningen. De 

flesta idrottsstudenter upplevde en positiv social support i idrottstruppen. Tränare och vänner 

uppgavs vara meningsfulla stödpersoner och viktiga yttre resurser. Angående inre resurser 

som främjar en individs copinghantering lyfte idrottsstudenterna fram: Hälsa, 

kommunikationsförmågor, tidigare erfarenheter och motivation (Stambulova et al., 2015). 

Studien påvisade också att majoriteten av idrottsstudenterna var nöjda med skolpersonal, 

feedback från tränare, träningsförhållande, personlig utveckling som student och härliga tider 

med vänner efter första läsår. Däremot var de mindre nöjda med: att skolkraven blev högre, 

otillräcklig professionell idrottspsykologiskt stöd, tid att umgås med familj och vänner som 

ledde till förlorade kontakter hemifrån. Gällande privatliv upplevde en del idrottsstudenter 

hemlängtan, brist på fritid samt svårt att ta hand om sig själv (Stambulova et al., 2015). En 

majoritet av idrottsstudenter fann det svårt att hitta balans att kombinera DK och prioritera 

aktiviteter, främst upplevdes studier som krävande och tuff för att uppnå höga betyg. De som 

utövade en idrott med möjlighet att bli professionell valde i första hand att prioritera idrotten 

och tvärtom var det för de som utövade en idrott med mindre chans att bli professionell 

värderade studierna som viktigast. Studien påvisade också prioriteringsskiften bland 

idrottsstudenterna, där vissa i början på läsåret prioriterade idrotten först för att i slutet på 

läsåret prioritera studierna eller tvärtom. Att flytta till idrottsskolan var för att elitsatsa på sin 

idrott bland idrottsstudenterna, men skolpersonal och föräldrar rekommenderade dem att ha 

studier som huvudprioritering (Stambulova et al., 2015). 
 

Tekavc et al. (2015) undersökte DK utveckling på slovenska pensionerade elitidrottare 

med hjälp av The Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013). Sex av tolv 

idrottsstudenter identifierades som talanger inom sin idrott redan i utvecklingsfasen (se figur 
1.). Studien påvisade att en del idrottsstudenter gick på träningar och missade föreläsningar 
men hade inga bekymmer att komma ikapp med studierna. Ett fåtal idrottsstudenter fick under 
sin studietid skolorganiserat stödprogram för att underlätta kombinationen av idrott och 
studier (Tekavc et al., 2015). I övergång till bemästringsfasen valde 10 av 12 idrottsstudenter 
med fortsatta studier på universitet som motiv att ha en “plan b” att falla på ifall 
idrottskarriären inte skulle gå enligt förväntningar eller oförutsedd tidigt avslut (Tekavc et al., 
2015). Studien påvisade också att majoriteten av idrottsstudenterna blev mer självständiga och 
bättre på att ta hand om sig själva i samband med flytt hemifrån och start på universitet. 
Emellertid var det fyra idrottsstudenter som fann det tufft att lägga ned tid och energi på 
studierna och valde att hoppa av skolan för att enbart fokusera på idrotten. Gällande den 
psykologiska dimensionen 
och yttre resurser i idrottsstudenternas DK upplevdes familj, vänner och tränare som viktiga 
supportkällor med tränare som mer framstående under bemästringsfasen. Vidare kom studien 
också fram till att en del idrottsstudenter upplevde finansiella problem, där vissa fick 
ekonomiskt stöd från förening eller föräldrar och några enstaka var självfinansierade (Tekavc 
et al., 2015). 

 

Brown, Fletcher, Henry, Borrie, Emmet, Buzza & Wombwell (2015) undersökte brittiska 

idrottares upplevelser i samband med deltagande i högre utbildning. Studien fokuserade på 

idrottsstudenternas övergångskrav, resurser, barriär och coping-strategier. Det visade sig att 

de upplevde idrottslig, akademisk, psykologisk och psykosociala övergångskrav i samband 

med kombination av idrott och studier (Brown et al., 2015). De idrottsliga övergångskraven 

var: välja tävling, tränings- och livsstils förväntningar (exempelvis ökad 

träningsfrekvens/vecka). Angående akademiska övergångskrav var det att uppfylla skolbetyg 

och förbereda sig för karriären efter universitetet. För att underlätta de akademiska kraven hos 

idrottsstudenterna erbjöd skolan olika förmån, exempelvis möjlighet att utöka ett läsår (Brown
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et al., 2015). Gällande psykologiska övergångskrav bland idrottsstudenterna var det att övergå 

från tonåren till vuxenlivet, vilket inkluderade att: bli mer självständig, ta eget ansvar för 

utveckling, utveckla en identitet och etablera personlig motivation. I fråga om de psykosociala 

övergångskraven upplevde en del idrottsstudenter mindre support från föräldrar men däremot 

mer från tränare och var i behov av att skaffa nytt socialt nätverk i samband med 

universitetsstart. Dessa psykosociala övergångskrav fortsatte tiden igenom på universitetet för 

idrottsstudenterna, samtidigt som de ständigt behövde balansera och hantera deras relationer 

med andra (Brown et al., 2015). Studien påvisade också att de idrottsstudenter som flyttade 

hemifrån visade bättre självständighet och kunde ta hand om sig själva i jämförelse med de 

som fortfarande bodde hos föräldrarna (Brown et al., 2015). 
 

Fryklund (2012) gjorde en DK studie på svenska idrottsstudenter. Studien var uppdelad i 

två grupper, med 26 respektive 16 idrottsstudenter. I båda grupperna bestod det enbart av 

individuella idrottsutövare (ex. badminton, simning, friidrott etc.). Första gruppen var de 

idrottsstudenter som precis hade påbörjat sitt första år på universitetet och i andra gruppen 

hade idrottsstudenterna redan studerat på universitetet i cirka tre år. Skolan erbjöd båda 

grupperna karriärsupport program. Enligt resultatet visade majoriteten av idrottsstudenterna 

vara relativt nöjda med deras sociala relationer och pekade ut tränare, familj och vänner som 

viktiga supportkällor, men att det blev svårt att behålla kontakt med vänner utanför deras 

närmaste krets, med anledning att nästan all tid ägnades till idrotten (Fryklund, 2012). 

Gällande idrottsutveckling upplevde de flesta idrottsstudenter att det fanns potential för 

vidareutveckling med fokus på taktiska, tekniska, mentala och fysiska färdigheter. En 

majoritet av idrottsstudenter var nöjda med sin hälsostatus, men vissa upplevde skador som 

problem fast var beslutsamma med att återvända till idrotten (Fryklund, 2012). De flesta 

upplevde svårigheter med att hitta balans att kombinera idrott och yrkeskarriären, dessutom 

upplevde vissa finansiella problem. En del idrottsstudenter fick arbeta ihop pengar för att ha 

råd med tävlingsresor, vissa fick finansiellt stöd från förening och förbund men det upplevdes 

inte tillräckligt för att nå högre nivåer i idrotten (Fryklund, 2012). Samtliga idrottsstudenter i 

studien upplevde tidsbrist som en stor barriär till att kombinera DK. Tidsplanering och 

struktur i livet upplevdes som viktiga strategier att utveckla för att främja en DK. Vidare 

tyckte de flesta idrottsstudenter att karriärsupport programmet behövde förbättras och lyfte 

fram idéer som “stipendier”, “hjälp med att få sponsorer” och “pengar att åka på tävlingar för 

mig och min tränare”. Fortsättningsvis ville de flesta av idrottsstudenterna få mer stöd i sina 

DK och föreslog förslag som: flexibla examinationer, mer tid för inlämningsuppgifter och 

möjlighet att kunna påverka skolschema året ut (Fryklund, 2012). 
 

Aquilina (2013) försökte identifiera möjligheter och problematik bland idrottsstudenter 

från Finland, Frankrike och England som successivt lyckats kombinera idrott och studier. Det 

visade sig i studien att 17 av 18 idrottsstudenter var medvetna om att de behövde båda 

karriärerna i sina liv med syfte att ha en framtidsplan och karriär efter idrotten samt andra 

intressen. De flesta av idrottsstudenterna upplevde de relativt enkelt att hantera kraven i deras 

DK fram tills att det eventuellt började påverka deras liv i helhet. Aquilina (2013) kom fram 

till att det inte fanns korrekta sätt eller klara strategier för att lyckas med både idrotts- och 

akademiska karriären. Men att bibehålla ett balanserat synsätt av livet för förberedelse för 

oförutsedda incidenter var viktigt, exempelvis om skador och ovilliga karriäravslut i idrotten 

skulle inträffa. Begreppet “balans” var en subjektiv fråga hos idrottsstudenterna och 

definierades olika beroende på individ. Majoriteten av idrottsstudenterna var medvetna om 

risker ifall de enbart fokuserade på idrotten och var förbereda med att bemöta svåra perioder i 

deras DK som små prövningar för att på sikt handskas med större utmaningar (Aquilina, 

2013). Som huvudsaklig fördel med DK var att försäkra en “back-up” plan för att hitta arbete 

efter idrotten, även om det fanns andra förmån. Vissa idrottsstudenter hävdade att färdigheter
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som de lärde sig av den ena karriären kunde appliceras i den andra och tvärtom, exempelvis 

kunde den akademiska karriären bidra med ökad motivation- och koncentrationsförmåga 

under långa träningssessioner och leda till bättre tävlingsprestationer (Aquilina, 2013). 

Genom att ha en akademisk karriär gav det idrottsstudenterna möjlighet att ta mentala pauser 

från de idrottsliga kraven. Studien påvisade också att DK fungerade som coping-strategier att 

förbereda livet efter idrotten. Majoriteten av idrottsstudenterna lyfte fram: tidsplanering, 

organisationsförmåga och långsiktiga mål som meningsfulla coping-strategier för att lyckas 

med en DK. Genom att potentiellt utveckla livsfärdigheter, självständighet och få andra 

hjälpmedel kan idrottsstudenter effektivare hantera och bemöta olika krav i sina DK 

(Aquilina, 2013). 
 

I metaanalysen av Park et al. (2012) påvisades sex studier om relationen mellan tränare 

och idrottare. Dessa studier kom fram till att konflikter mellan tränare och idrottare kan vara 

en orsak till problematik i idrottarens karriär efter idrotten. Studierna indikerade på att 
otillfredsställda relationer mellan tränare och idrottare var associerade med skador och avhopp 
från idrotten. Det fanns inga klara coping-strategier som var mer effektiva än andra förutom 
att hitta nya karriärer och intressen efter idrotten. Ett flertal studier i metaanalysen har bevisat 
att nya karriärer och intressen var nära relaterade till identitets skiftning eftersom roller ändras 
som följd av karriäravslut i idrotten (Park et al., 2012). 

 

Gledhill och Harwood (2015) kom fram till att brist på möjligheter i sin idrott ledde till 

svårigheter hos idrottsstudenter som befann sig i en DK. Vissa upplevde psykologiska 

svårigheter, med anledning att deras tränare favoriserade och gav andra idrottsstudenter mer 

spelmöjligheter (Gledhill & Harwood, 2015). 
 

López, Barriopedro och Conde (2015) kom fram till i deras studie att majoriteten av 

idrottsstudenter upplevde svårigheter att kombinera idrott med studier, där största barriär 

uppgavs vara tidsplanering. Skolschema upplevdes inte flexibla och det fanns inte tillräckligt 

med tid att studera (López et al., 2015). 
 

I Debois, Ledon och Wylleman (2015) påvisades det att majoriteten av idrottsstudenterna 

värderade sina idrottskarriärer som högsta prioritering, särskilt i samband med stora 

tävlingsevenmang. Idrottsstudenterna fick förmån att styra och organisera deras akademiska 

karriär runt den idrottsliga (Debois et al., 2015). Liknande resultat kan hittas i Cush och Tully 

(2014) där de också kom fram till att de flesta idrottsstudenterna prioriterade idrotten före 

studierna, med vetskap att skolan var meningsfull. De var redan nöjda av att få godkänt “just 

pass” i studierna. I samma studie upplevde idrottsstudenterna tidsaspekten som ett stort 

problem att uppnå önskad framgång i studierna (Cush & Tully, 2014). 
 

Sammanfattning och syfte 
DK är en relativt ny inriktning i europeisk karriärforskning (Stambulova et al., 2013). Det 

behövs således ännu mer forskning i Sverige för att kunna redogöra sociokulturella 

sammanhang och lokala förhållanden för DK (Stambulova et al., 2015). Stambulova et al. 

(2015) föreslog mer framtida forskning för att undersöka övergången mellan gymnasium till 

högskole-nivå med fokus på DK program. Hittills har tidigare studier påvisat att DK ska 

gynna idrottsstudenter att kombinera idrott och utbildning för att försäkra en karriär efter 

idrotten (EU:s riktlinjer, 2012). Men många idrottsstudenter upplever idrottsliga-, 

akademiska-, psykologiska, psykosociala- samt finansiella utmaningar i deras DK. Med tanke 

på att bordtennis är en växande idrott i Sverige där det är brist på forskning kring vore det 

intressant att studera bordtennis-studenter på utvald högskola som erbjuder DK support 

program. Utifrån tidigare forskning och ovanstående introduktion är syftet med studien att 

besvara följande frågeställning
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- Vilka utmaningar, resurser, barriärer och coping-strategier upplever svenska 

bordtennisstudenterna i deras dubbla karriärer? 
 

Metod 
 

Deltagare 
Deltagarna i föreliggande studie var 5 bordtennis-studenter (3 killar och 2 tjejer) på en utvald 

högskola i södra Sverige som erbjöd DK möjligheter för elitidrottare dvs. att kombinera idrott 

och utbildning. Åldrarna bland deltagarna var 22, 23, 24, 24 och 27. Samtliga deltagare i 

studien tävlingsspelade på en hög nationell nivå och en hade tidigare tävlat på internationell 

nivå samt representerat det svenska landslaget. 
 

 

Tabell 1. 

 Bakgrundsprofiler hos bordtennis-studenter studien.              

 Deltagare         Kön                    Ålder             Årskurs              Nuvarande tävlingsnivå   

P1 M                        22                          2                   Nationell 
P2                       M                        24                          3                   Nationell 

P3                       M                        27                          3                   Nationell 

P4                       K                         23                          3                   Nationell 

 P5                        K                         24                          3                  Nationell                 

P = Person, M = Man, K = Kvinna. 
 
 

Intervjuguide 
I föreliggande studie användes en semistrukturerad intervjudesign som bestod av en 

uppsättning frågor. Studiens intervjuguide baserades på The Holistic Athletic Career Model av 

Wylleman et al (2013) och The Athletic Career Transition Model av Stambulova (2003). 

Totalt blev intervjuguiden indelad i fem delar. Del 1 handlade om bordtennis-studenternas 

bakgrund, anledning till att studera på ett DK program samt om de hade tidigare erfarenheter 

av en DK. Del 2 introducerades de fem olika dimensionerna utifrån de holistiska områdena 

idrott, akademiska studier, privatliv, socialt liv samt finansiell situation (Wylleman et al., 

2013). Del 3 inkluderade bordtennis-studenternas egna syn på deras DK, balans samt 

prioritering mellan bordtennis och studier. I del 4 fick bordtennis-studenterna reflektera kring 

upplevda inre och yttre resurser exempelvis (kunskap, inställning, färdigheter, erfarenheter, 

stöd, hjälpmedel). Del 5 inkluderade vad bordtennis-studenterna hade för synpunkter om saker 

som behöver förändras eller förbättras för att främja en DK karriär på högskoleprogrammet 

samt rekommendationer till framtida bordtennis-studenter som tänker påbörja liknande 

program (se bilaga 2.). 
 

Procedur och etik 
Bordtennis-studenterna kontaktades via forskaren som först frågade ansvariga lärare och 

tränare om tillåtelse för intervjuundersökning på utvald målgrupp på det utvalda svenska 

högskoleprogrammet. Totalt genomfördes fem intervjuer med fysiska träffar ansikte mot 

ansikte på platser utifrån bordtennis-studenternas önskemål exempelvis (deras hem, café, 

grupprum på skola). Intervjuernas längd varierade mellan 45–59 minuter (M=53 minuter) och 

spelades in genom forskarens mobiltelefon för vidare analys av studien. Totalt transkriberades 

49 A-4 sidor med textsnitt Times new roman storlek 12 och enkelt radavstånd. 

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna ett informationsbrev som innehöll 

information angående: Studiens syfte, etiska principer, rättigheter i samband med deltagande, 

hur insamlad information kommer behandlas, frivilligt deltagande, konfidentialitet samt 

rättighet att avbryta medverkan utan att ange orsak och få konsekvenser. Bordtennis-
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studenterna fick innan intervjustart skriva under i informationsbrevet för samtycke att delta i 

studien (se bilaga 1.). Bordtennis-studenternas riktiga namn i studien har bytts ut till (P1, P2, 

P3, P4, och P5). Samtliga transkriberingar finns på skyddad lagringsplats. De etiska 

principerna i föreliggande studie hänvisas till riktlinjerna från (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Analysmetod 

För föreliggande studies analys användes Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

kvalitativa innehållsanalys. Det finns en fara med att använda en kvalitativ innehållsanalys, 

men var passande eftersom en sådan analys styrka används ofta inom beteendevetenskap, 

vårdvetenskap samt humanvetenskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Styrkan med 

en kvalitativ innehållsanalys är att varje intervjuperson får sin unika tolkning och inte 

generaliseras. Genom meningsenheter som kodas ligger fokuset på skillnader och likheter 

som uttrycks i kategorier och teman på olika abstraktions- och tolkningsnivåer (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). En meningsenhet är en meningsbärande del av en text, dvs att det 

ska utgöras av ord, meningar eller stycken som hör ihop med sammanhanget. Meningsenheter 

bör vara lagom stora, varken för stora (då det finns risk att abstraktionsnivån blir för hög) eller 

för små då kan resultatet bli fragmenterat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En kod är 

en etikett på en meningsenhet som kort och enkelt beskriver dess innehåll. Koder skapas för 

hänsynstagande till innehållets kontext och studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). En kategori består av flera koder som har liknande innebörd, men syftet med 

kategorier är att urskilja och separera innehållet från andra kategorier och ingen data ska falla 

mellan två kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Nedan förklaras analysen för föreliggande arbetes bearbetning steg för steg. 

1. Transkribering av samtliga intervjuer. 
 

2. Forskaren läser igenom transkriberingarna ett par gånger för att få en bättre bild över varje 

deltagares erfarenheter och upplevelser. 
 

3. Forskaren separerar och selekterar ut relevant information från irrelevant information och 

markerar känsliga namn med XXX eller utbyte till pseudonymer. 
 

4. All relevant rådata skrivs- och klippts ut och fördelas med hjälp av färgpennor och 

placeras under olika teman som läggs i olika kuvert beroende på kategori. 
 

5. Kategorier skapas och bestäms utifrån den deduktiva ansatsen baserad på The Holistic 

Athletic Model av Wylleman et al. (2013) med de fem dimensionerna (Idrottslig, akademisk, 

social-, privatliv och finansiell situation). 
 

6. Varje kategori fördelas in i teman som sedan i sin tur delas in i olika underteman för att 

förenkla indelning av meningsenheter (rådata enheter) 
 

7. Kategoriprofiler skapas genom användning av dataprogrammet Windows Excel (2012). 
 

Resultat 
För att besvara på frågeställningen: Vilka utmaningar, resurser, barriärer och coping-strategier 

upplever svenska bordtennisstudenterna i deras dubbla karriärer? så användes The Athletic 

Career Transition Model (Stambulova, 2003) och The Holistic Athletic Career Model 

(Wylleman et al., 2013) för att skapa kategoriprofiler och teman utifrån de olika 

livsdimensionerna. Totalt skapades 5 kategoriprofiler med kategorierna: a) Upplevda 

utmaningar, b) Upplevda inre resurser, c) Upplevda yttre resurser, d) Upplevda barriärer 

samt e) Upplevda använda coping- strategier utifrån bordtennis-studenternas DK upplevelser 

på högskoleprogrammet. Teman som skapades i kategoriprofilerna var olika beroende på 

kategori men majoriteten berörde dimensionerna: Idrottslig, akademisk, social- och privatliv, 

finansiell, samt söka en DK balans. För att följa resultaten (se bilaga 3, figur 1-5). 
 

Upplevda utmaningar hos bordtennisspelande studenter 
Att kombinera en dubbel karriär innebär att som idrottsstudent bemöter utmaningar inom 
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olika livsområden. Varje individ upplever barriärer och resurser annorlunda och bemöter 

dessa utmaningar genom att använda sig av olika coping-strategier. Upplevda utmaningar 

bland bordtennis-studenterna är presenterade i kategoriprofil (se bilaga 3, figur 1) med en 

total 87 rådata enheter indelat i 6 teman och 14 underteman. Teman för upplevda utmaningar 

är: Söka en DK balans, akademiska utmaningar, idrottsliga utmaningar, finansiella 

utmaningar, utmaningar i social- och privatlivet. 
 

Söka en DK balans. 
Att söka en balans mellan de olika livsområdena utöver DK verkade vara svårt för bordtennis- 

studenterna. I föreliggande studie var det största temat inom upplevda utmaningar att söka DK 

balans, där de uttryckte olika upplevelser och erfarenheter. En bordtennis-student (P1) 

berättade: 
 

Just nu känner jag att det är svårt att få ihop allt, det krävs mycket planering 

liksom och lite mer strukturerat liv att man tränar sina 5 timmar om dagen 

sen efter det att man kan sätta sig och plugga /.../ det är svårt i min grupp där 

jag spelar pingis så är det inga andra som pluggar utan dem jag spelar bara 

pingis på heltid, de brukar träna sen går dem hem äter och tar det lugnt 

medan jag då behöver gå hem och studera, så det är väl det som är ett litet 

bekymmer för mig att hålla koll på datum och tider. 
 

P2 uttryckte: 
 

Vi har till skillnad från andra program kanske mer träning och mindre tid att 

göra det vi vill göra utanför pingisen och studierna /.../ det blir så att man får 

prioritera och välja det ena och då blir den andre lidande, i mitt fall har jag 

under år 1 och år 2 hoppat över skolan lite/.../ ibland när det är mycket på 

samma gång med massa inlämningar som man skjuter fram så det har blivit 

lite lidande på den fronten. 
 

Akademiska utmaningar. 
Inom akademiska utmaningar verkade det som att bordtennis-studenterna upplevde studier på 

högskolan som tuffare jämfört med på gymnasiet och (P1) nämnde: “Under vissa perioder 

känner man att man måste plugga och det blir som en liten börda för en och tänker på det och 

det blir tungt liksom, tung över axlarna för att man måste plugga” 
 

P4 berättade däremot om sitt prioriteringsskifte sedan hon påbörjade på högskoleprogrammet 

jämfört med sin tid på gymnasiet på följande sätt: 
 

Just tidsmässigt känner jag att jag kanske ville lägga mer tid på pingisen i 

gymnasiet och skolan hamnade lite bakom men jag hann fortfarande med 

skolan /.../När jag kom hit och började plugga på högskoleprogrammet så 

har jag aldrig satt pingisen först jag /…/ jag har alltid satt studierna först och 

inte hamna på efterkälken. 
 

Idrottsliga utmaningar. 
De som var mest förekommande idrottsliga utmaningar som upplevdes var kraven att prestera 

i bra ifrån sig och utvecklas i pingis. P3 berättade sin svåra utmaning med pingisen: 
 

Ibland när man har viktiga tävlingar så har man upplevt mycket stress och 

blivit förkyld och inte kunnat träna eller om man har haft en tenta och inte 

kunnat träna och sen har man haft seriespel och inte presterat lika bra som 

man hade velat liksom. 
 

Sedan fanns det en annan aspekt av idrottslig utmaning där P4 uttryckte om sin skada på 

följande sätt: 
 

Nu när man varit skadad att man inte ligger på samma nivå som förut och 

sen är man tillbaks och tävlar och man lägger inte ner den tid på träning som 

man gjort innan, och sen så försöker man sänka kraven på sig själv /.../ men 

jag är så resultatinriktad eller så det funkar alla är så resultatinriktade så det
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blir väl så det blir att man har en press på sig ändå på något sätt det blir 

jobbigt när man förlorar så mycket matcher även om jag inte upplever press 

egentligen. 
 

Utmaningar i socialt liv. 
Bland utmaningar i socialt liv var det mest förekommande att: investera energi i det sociala 

livet och anpassas sig till ny miljö. Att behålla kontakt med familj och vänner upplevdes 

utmanande hos vissa bordtennis-studenter och (P2) berättade om sin situation med vänner: 
 

Många vänner vet om att jag har mycket att göra både med pingisen och 

studierna så de som jag är närmst med har förståelse att jag inte alltid har tid 

att ses och hänga /.../ det är väl att man kanske avböjd att träffa tidigare 

vänner och på så sätt har vi förlorat kontakten med varandra och jag fått lite 

dåligt samvete. 
 

Finansiella utmaningar. 
Den finansiella teman delades in i två underteman: Personlig finans och finans till sin idrott 

(pingis). De mest förekommande utmaningarna var att jobba för att få ihop det finansiellt, 

samt klara av studierna för att få studielån och bidrag där en bordtennis-student (P3) uttryckte: 

“Man har känt paniken när man inte haft pengar att betala hyra och sådana grejer liksom, man 

ska betala vissa räkningar för då har man lagt fokus på skolan/.../för klarar man inte skolan så 

får man ingen CSN”. 

Även att spara pengar har visat sig vara utmanande där bordtennis-student (P2) uttryckte: 

“alltså alla småsaker som kostar väldigt mycket efter ett tag, typ fika och kläder/.../det gäller 

ju att ha koll vad man lägger pengar på/.../ha koll på bankkonton och vad man har för 

utgifter. 
 

Utmaningar i privatlivet. 
Den största utmaningen i privatlivet bland bordtennis-studenterna visade sig vara relaterat till 

återhämtning där två bordtennis-studenter nämnde sömn som bekymmer. Även utmaning att 

mogna och bemöta stressiga vardagar uppgavs också vara utmanande. En bordtennis-student 

(P2) uttryckte: 
 

Jag menar när jag flyttade hit och började på gymnasiet var jag runt 15–16 

år, ganska omogen det var svårt att ta hand om sig själv, laga mat, det var 

svårt att planera och prioritera rätt saker utan det var mest fokus på 

pingissatsning, nu är jag mer mogen och van med DK jämfört med då. 
 

Upplevda resurser hos bordtennis-studenterna 
Resurser kan antingen vara yttre eller inre resurser som kan främja en individs övergång i 

olika sammanhang, exempelvis i en dubbel karriär. Två kategoriprofiler skapades för att 

förtydliga och urskilja yttre och inre resurser som bordtennis-studenterna upplevde i sina DK 

upplevelser och erfarenheter (se kategoriprofil i bilaga 3, figur 2 och 3.). 
 

Upplevda inre resurser hos bordtennis-studenterna. 
Kategorin inre resurser delades in i två teman: Kompetenser samt tidigare erfarenheter. (se 

bilaga 3, figur 2). 
 

Kompetenser. 

Inom kompetenser nämndes olika typer av resurser bland annat motivation, struktur, 

målmedvetenhet och intresse för skola etc. (se bilaga 3, figur 2). Att ha rätt inställning är 

viktig i en DK och P2 uttryckte ”Vara motiverad och ha en vinnarskalle för att klara av båda 

karriärerna” och P5 nämnde: ” flexibel och inte köra fast om det skulle krocka någon gång 

utan att försöka hitta lösningar”.
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Tidigare erfarenheter. 
Inom temat tidigare erfarenheter som delades in i 2 undertema: självständighet och tidigare 

erfarenhet av en DK. Det fanns vissa av bordtennis-studenterna som hade tidigare erfarenhet 

av DK innan de påbörjade på XXX programmet på högskolan. P2 delade av sig sin erfarenhet 

på följande vis: 
 

Allting flyter på mycket bättre nu jämfört med tiden på gymnasiet, jag 

menar jag flyttade hit och började på gymnasiet då var jag runt 15–16 år, 

ganska omogen det var svårt att ta hand om sig själv, laga mat, det var svårt 

att planera och prioritera rätt saker utan det var mest fokus på 

pingissatsning, nu är jag mer mogen och van med DK. 
 

Upplevda yttre resurser hos bordtennis-studenterna 
Social. 

Det största temat inom yttre resurser bland bordtennis-studenternas upplevelser var de 

resurser inom det sociala livet. Underteman gjordes och inkluderade vänner, familj och 

partner som social support (Se bilaga 3, figur 3.). De flesta bordtennis-studenterna nämnde att 

vännerna har fått en större betydelse sedan de påbörjade med DK på XXX programmet och 

P5 nämnde: 
 

Det som har påverkat mig när jag flyttade hit var väl att kompisar blev mer 

viktiga här/.../ så hela högskoleprogrammet dem tre årskullarna så umgås vi 

allihopa och det är ju olika idrotter, men samtidigt har jag ju mina 

pingiskompisar som bor här i stan sen har jag också danskompisar som jag 

umgås med ibland, så jag har nog ganska bred vänkrets. 
 

Att familjemedlemmar bodde en bit ifrån verkade inte påverka deras relation sämre och P3 

berättade: “Dem [föräldrarna] bor ju i G-stad så det är en bit dit/.../ men jag pratar mycket i 

telefon med dem/.../ dem stöttar mig, så när det är någonting så kan man alltid ringa dem 

liksom”. 
 

Akademisk. 
Gällande den akademiska aspekten upplevde bordtennis-studenterna en del yttre resurser. De 

mest uppskattade resurserna var högskole-programmets schemaupplägg och inspelade 

föreläsningar samt lärare med förståelse, intressanta kurser (se bilaga 3, figur 3.). En 

bordtennis-student (P1) uttryckte: 
 

När jag väl börja plugga så känner jag att det är intressant och jag har 

faktiskt lärt mig väldigt mycket och det har hjälpt min pingiskarriär/.../läsa 

om olika teorier att detta händer ju faktiskt alla och att det är inget 

farligt/.../sen kan man hantera det på ett bättre sätt när man själv spelar 
tycker jag, många saker tycker jag att jag har tagit med mig till pingisen som 
jag lärt mig och som har hjälpt mig. 

 

Finansiella. 

Inom finansiella resurser, nämndes studielån och bidrag bland samtliga bordtennis-studenter 

som viktigt ekonomiskt stöd i deras DK. En del bordtennis-studenter hade sponsorer eller 

förening som hjälpte till med materialkostnader. En bordtennis-student (P5) nämnde: ”Det var 

nyligen som jag blev av med min sponsor, men det [material] kan föreningen hjälpa till 

med/.../ så jag har inte behövt lägga pengar på utrustning än”. Andra finansiella resurser var 

att extra jobba sidan om studierna och ha tillgång till ekonomisk support hemifrån där P4 

berättade: “Jag har jobbat hela somrarna så det har funkat okej, det har inte krisat något/.../ om 

det skulle krisa så ställer ju min familj upp”.
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Idrottsliga. 

Angående idrottsliga resurser som bordtennis-studenterna nämnde var gratis gymkort, betald 

träningsavgift på pingisklubben samt stöttande tränare. Bordtennis-studenten (P1) uttryckte 

om sin relation med sina tränare på följande sätt: 
 

Framförallt på personlig plan om man kan säga det så, om man har några 

problem så känner jag att jag har jättebra stöd att ha någon att prata med om 

vad som helst både pingismässigt och utanför, så det är sällan jag upplever 

mig olycklig på grund av att jag blir särbehandlad eller dålig behandlad av 

tränare. 
 

Upplevda barriärer bland bordtennis-studenterna 
Barriärer kan beskrivas som faktorer som hindrar en individs copingprocess att hantera sina 

utmaningar. Totala rådata enheter för upplevda barriärer hamnade på 52, som delades in i fem 

teman: idrottslig, akademisk, privata, sociala och finansiella. Dessa teman fördelades 

ytterligare till totalt 13 underteman (se bilaga 3, figur 4). 
 

Idrottslig. 

Inom den idrottsliga dimensionen upplevde bordtennis-studenterna mest tränarproblem följt 

av fysiska barriärer (motgång, skada). En bordtennis-student uttryckte sin upplevelse om 

tränarproblemet på följande sätt: 
 

Jag hade väl en tränare som jag upplever det första året, men jag är 

fortfarande inte nöjd/.../det jag inte är nöjd med är att jag inte har någon som 

jag kan bolla idéer med eller någon som kan gå igenom mina matcher med 

mig aa någon som jag kan prata med och någon som jag kan bygga upp en 

plan med utan jag får göra det själv. 
 

Gällande fysiska barriärer upplevde (P2) en ryggskada som nästan resulterade i karriäravslut 

med pingisen och uttryckte: 
 

Det var surt för då var jag i bra form, och jag spelade som sagt med 

smärtstillande men det gjorde fortfarande ont/.../ jag hade ju tankar med att 

sluta med bordtennisen och ville då satsa på studierna istället men som tur 

har jag kommit över det och nu är jag tillbaks med att kombinera DK. 
 

Akademisk. 

Akademiska barriärer indelades olika underteman och den största var pingisens 

inverkan på studier exempelvis (missade tentor på grund av tävling, missade 

föreläsningar på grund av träning samt ingen energi till studier efter träning) där P1 

berättade: 
 

Det är ofta vi har paus mellan träningspassen så jag kan träna och sen gå till 

skolan/.../men man är väl kanske lite trött och man blir bekväm med att 

hoppa över någon lektion för att se dem efteråt, för dem spelar in alla 

lektioner. 
 

Även motivationsbrist till studier nämndes och (P2) uttryckte: ”Kanske ibland att jag tappar 

motivationen till att plugga, eftersom jag vet om att jag kan skjuta fram det, så det handlar 

mest om min egna prioritering men det var mest förr”. 
 

Privatliv. 
Barriärer inom privatlivet som nämndes mest var begränsad fritid och negativa tankar och 

bordtennis-studenten (P3) berättade:
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I snitt har jag väldigt lite fritid, för mesta tiden går åt att man tränar pluggar 

och tränar/.../det är ingen fritid på samma sätt liksom, någon kanske går och 

golfar, kollar på bio och sådär men sånt inte jag med liksom, det är väl det 

som kan vara lite segt att hitta fritid och göra sådana grejer. 

Negativa tankar upplevdes i samband efter skador och (P4) berättade om sin upplevelse: 

Nu när man varit skadad att man inte ligger på samma nivå som förut/.../så 

försöker man sänka kraven på sig själv/.../sen känner jag att det inte är värt 

att lägga mer tid på träning, men när man fortfarande har det där att man vill 

prestera på den nivån man gjorde förut så är det så här lite svårt/.../lite sånt 

tycker jag är jobbigt/.../hur mycket tid vill jag lägga på pingisen och så, det 

är mycket sånt jag funderar över som jag kan må dåligt av ibland. 
 

Socialt liv. 
Angående sociala barriärer upplevde de flesta bordtennis-studenterna avstånd till familj, 

vänner eller partner. En bordtennis-student (P1) uttryckte: “När det går dåligt i pingisen, då 

önskar man att man kunde träffa sin familj, tjej eller kompisar hemma”. 
 

Finansiellt. 
Finansiella barriärer delades in i underteman idrottsliga barriärer och jobbrelaterade problem. 

Det var vissa bordtennis-studenter som upplevde finansiella barriärer i deras DK och (P4) 

uttryckte: “Man kan inte livnära sig på pingis som dam i alla fall” och (P5) berättade på 

följande sätt: 
 

Inte som damspelare/.../det beror väl på vilken klubb man är i men spelar 

man i högsta ligan som herr så kan man leva på det, spelar man i näst högsta 

så tror jag de flesta kan leva på det tror jag. 
 

En annan aspekt var att stå för tävlingsutgifter själv och bordtennis-student (P1) uttryckte: 

“De flesta pingisrelaterade utgifter får jag stå för själv som material och tävlingar /.../man 

hade ju velat spela mer utomlands men när man måste betala det själv så är det svårt att få 

ihop det. 
 

Coping-strategier bland bordtennis-studenterna 
Huruvida en individ hanterar olika krävande situationer utgörs av dennes uppfattning av 

barriärer och användning av coping-strategier som bestämmer copingprocessens konsekvens. 

Den totala rådata enheter för coping-strategier blev 85, som var indelade i sex teman. Största 

temat blev coping med studier (se kategoriprofil i bilaga 3, figur 5.). 
 

Coping med studier. 
Coping med studier delades in i tre underteman där den största var: Prioritera studier följt av 

schemalägger studier och övriga studiestrategier. De flesta av bordtennis-studenterna uppgav 

att de gjorde prioriteringsskiften mellan skoluppgifter och tävlingar. P4 beskrev sin coping- 

strategi sin lösning vid tidskrock mellan skola och pingis på följande sätt: 
 

Har jag någonting som ligger vid en tenta så ser jag till att den blir klar 

eftersom vi oftast har hemtentor så, exempelvis den här helgen så hade vi 

inlämning som skulle in i söndags så lämnade jag in i fredags eftersom vi 

hade match hela helgen, så då får man planera tiden och lämna in uppgiften 

tidigare, så jag känner att det inte har varit några problem.
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Bordtennis-studenterna kunde också dra ned på träningen när skolbelastningen blev hög och 

(P5) uttryckte: “Om jag inte har någon match under helgen så kan det hända att en träning 

försvinner absolut för plugget, har jag inget viktigt i plugget så tränar jag mer”. 
 

P1 som inte ville dra ned på träningen berättade sin coping-strategi för att handskas med 

skoluppgifter på följande sätt: ”Jag tränar fortfarande lika mycket pingis under dem 

perioderna det gör jag, men jag blir mycket bättre på tiden runt om och pluggar” 
 

Coping med idrott (pingis). 

Inom coping med pingisen var största undertemat: Prioritera pingis först. Den mest använda 

coping-strategi var att skjuta fram skoluppgifter hos bordtennis-studenterna där (P1) 

berättade: 
 

Under vissa perioder där det är mycket stora tävlingar i pingis vill man 

lägga fokus på tävlingar/.../då finns inte så mycket utrymme för 

skoluppgifter att tänka på kan jag tycka ibland, så blir att jag skjuter upp 

skoluppgifter och läggs upp på en hög skoluppgifter. 

 
Det verkade som att bordtennis-studenterna var målmedvetna med sin 

bordtennisträning och försökte träna målmedvetet och P2 berättade: 

 
Bara för att man ökar träningsdosen betyder inte det att man blir bättre. Jag 

försöker ju träna smart, jag menar att när jag väl tränar så tränar jag 

målmedvetet och till 100 % att jag inte bara går till hallen för att träna utan 

att man sätter upp lite mål med sin träning. 
 

Coping med finans. 
Bordtennis-studenterna i studien var medvetna om att de studerade på XXX programmet på 

högskolan för att kombinera sin DK samtidigt för att säkra en karriär efter idrotten. 

Bordtennis-studenten P1 berättade om varför han började på DK programmet på följande vis: 
 

Några som är som mig som spelar och är inte riktigt i landslaget utan är lite 

under som kanske vill ge det en chans men det är svårt finansiellt och då är 

detta programmet väldigt bra, eftersom man kan ta studielån och satsa på 

heltid, jag tror det är svårt att jobba och satsa på heltid då måste man lägga 

ned mer tid så att ee, men det är ett svårt problem, men jag tror plugga är ett 

bra alternativ/.../det kommer ett liv efter idrottskarriären också. 
 

Coping med privatliv. 
Gällande coping med privatlivet visade sig att bland vissa bordtennis-studenter att de sökte 

socialt stöd, planerade in återhämtningstid och behovet av egen tid. Det största undertemat var 

att söka social support, där bordtennis-studenten (P4) berättade om sin uppskattning för sina 

vänner på följande sätt: 
 

Hade jag inte haft mina vänner så hade jag inte känt mig hemma här, jag 

hade inte känt mig trygg jag känner att dem är så stor motivationskälla så 

det finns inte … riktigt bra så med just dem människorna som idrottar, vi 

lever i samma värld och liksom man tänker ju samma sak så det är ju folk 

som förstår en så det är väldigt viktigt. 
 

Coping med att balansera dubbel karriären. 

Bordtennis-studenterna använde olika coping-strategier för att försöka uppnå balans i sina DK 

samt övriga livsområden (privatliv, socialt liv och finansiell situation). Samtliga nämnde att
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de försökte planera in olika delar av livet. P4 delade med sig av sin coping-strategi för att 

försöka balansera de olika livsområdena: 
 

Ja kunskaper om att det viktigt att planera alltså att man får planera 

strukturera och så, sen är det är det viktigt med att ha balans det kan vara 

fysiologiska faktorer det kan vara ska du träna 2 gånger om dagen och 

plugga men då är det viktigt med mat och viktigt att sova, balans mellan alla 

delar. 

 
Coping med socialt liv. 

Gällande coping med sociala livet, upplevde bordtennis-studenterna olika beroende på deras 

prioriteringar, men samtliga försökte på något sätt umgås med vänner på sin fritid även om 

det upplevde det svårt att få ihop passande tider. P4 berättade om sin coping-strategi att 

umgås med vänner på följande sätt: 

 
Nämen jag hinner väl träffa kompisar, just under veckorna kanske man inte 

liksom då blir det att man träffar när man i hallen att man träffar dem 

personerna, är man i skolan så träffar man dem personerna så jag är ju kring 

människor hela tiden och eftersom jag inte tävlar varje helg så har jag oftast 

tid och träffa människor under helgen så vi hittar ju alltid på saker, jag 

känner inte att alls problem, nej. 

 
Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis upplevde samtliga bordtennis-studenter utmaningar att balansera inom de 

olika dimensionerna akademisk, idrottslig, socialt liv, privatliv och finansiell situation. Det 

största temat inom upplevda utmaningar var att söka en balans i DK följt av akademiska 

utmaningar hos bordtennis-studenterna. Gällande resurser inkluderades både yttre och inre 

resurser. Vad gällande yttre resurser uppgavs: Vänner, bra schemaupplägg, inspelade 

föreläsningar samt intressanta kurser m.fl. vara meningsfulla resurser. Inom inre resurser 

nämndes målmedvetenhet, vara strukturerad, motivation som nyttiga egenskaper att ha i en 

DK. 

Angående upplevda barriärer upplevdes tränarproblem och brist på tid till att träffa 

familjemedlemmar förekommande. Beträffande coping-strategier användes olika strategier 

beroende på vad som skulle hanteras. Gällande coping med studier kunde bordtennis- 

studenterna anpassa sig till utifrån situationer och minska på antalet träningstimmar för att 

studera. Angående coping med bordtennisen, där det fanns tränarproblem valde vissa att 

byta träningsmiljö till andra föreningar. För mer information av tolkning av resultatet 

hänvisas (bilaga 3, figur 1-5). 

 
Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka svenska bordtennis-studenters upplevda 
utmaningar, resurser, barriärer samt coping-strategier på ett DK program. 
 

Upplevda utmaningar 
Att idrottsstudenter försöker lyckas både inom sin idrott och samtidigt ha en karriär efter 

idrotten är anledningen till att de väljer ett DK program (EU:s riktlinjer, 2012). I föreliggande 

studie påvisas att bordtennis-studenter upplever en mängd utmaningar i sina DK och söka en 

DK balans. Detta ligger i linje vad Britse och Varga Karlsson (2017) kom fram till i deras C- 

uppsats om svenska DK idrottares upplevda utmaningar. Viktigt att uppmärksamma att 

idrottsstudenter förutom måste fokusera på idrott och utbildning också har ett socialt- och 

privatliv samt finansiell situation att handskas med, vilket hänvisas till livsdimensionerna i 

The Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013). 

Resultatet visar att bordtennis-studenterna upplever skolkraven som högre i samband med 

högskolestudier jämfört med gymnasiestudier som exempelvis mer eget ansvar. Detta ligger i 

linje med resultat från (Stambulova et al., 2015). Bordtennis-studenterna uttrycker om att de 
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måste uppfylla skolkraven för att kunna betala hyran och andra levnadskostnader genom 

studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden, 2017). Detta kan vara skillnad i studier 

från andra länder där idrottsstudenterna inte fått några studiemedel jämfört med svenska 

studenter. I exempelvis Tekavc et al. (2015) fick idrottsstudenterna inget studiemedel utan de 

kunde få ekonomisk support från andra håll som förening eller föräldrar. Det sak 

uppmärksammas att studenter som fortfarande bor hemma under gymnasieåren kan ha bättre 

ekonomiskt stöd och vid flytt hemifrån och studier på högskola kräver mer självständighet och 

det kan bli finansiella bekymmer om inte studielån tas. 

Gällande utmaning med bordtennis, beskriver några bordtennis-studenter att de flyttade 

hemifrån till H-stad för att satsa på bordtennisen i första hand, vilket också leder till ökad 

tränings-mängd samt frekvens, vilket ligger i linje med (Fryklund, 2012). 

Att återhämta sig från skada nämns som utmanande hos några bordtennis-studenter i 

föreliggande studie, vilket också speglar vad Stambulova et al. (2015) påvisade. Att skador 

inträffar hos idrottsstudenter i samband med DK kan bero på olika anledningar. Dels att 

träningsdosen ökar, högre krav att prestera för att behålla sponsorer, men även andra krav som 

skolkrav, identitet kan resultera i ökade stressnivåer (Stambulova et al., 2015). Att flytta 

hemifrån som många idrottsstudenter gör för att kombinera DK innebär också att de måste 

hitta nytt socialt nätverk (Brown et al., 2015). Bordtennis-studenterna i denna studie uttrycker 

att det är svårt att investera energi i sociala sammanhang såsom att behålla kontakt med 

människor hemifrån, samtidigt att skaffa nytt nätverk i den nya miljön. Resultatet visar att 

vissa bordtennisstudenter har förlorat vänner på grund av att pingisen tar mycket tid, vilket 

också ligger i linje med Stambulova et al. (2015) att vänner försvann som en konsekvens 

beroende på av tidsbrist att umgås, vilket kan upplevas som jobbigt när de är i behov av 

socialt stöd. 

 
Resurser 

Inre resurser. 
Inre resurser som upplevdes av bordtennis-studenterna var inom teman kompetenser och 

tidigare erfarenheter. Liknande resultat kan hittas i Stambulova et al. (2015) där 

idrottsstudenterna också lyfter fram motivation och tidigare erfarenheter, samt att vara social 

som inre resurser. För att lyckas med en DK kan det tyckas att rätt inställning och vara 

mentalt stark är ett måste hos en idrottsstudent för att bemöta olika utmaningar. Vidare i 

resultatet nämndes mest om yttre resurser hos bordtennis-studenterna. 
 

Yttre resurser. 
Inom yttre resurser var det största temat social bland bordtennis-studenterna. De upplevde 

social support från vänner, familj och partner. De flesta bordtennis-studenterna umgicks med 

vänner inom pingisen samt med vänner som hade liknande livsstil. Dessa resultat ligger i linje 

med studierna Stambulova et al. (2015) och Tekavc et al. (2015). Detta kan förklaras med 

hjälp av The Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013) där det förklaras vilka 

individer som är meningsfulla under respektive fas under en idrottskarriär (se figur 

1). I många fall är vänner, familj och tränare betydelsefulla supportkällor under den s.k. 

bemästringsfasen där de flesta bordtennis-studenterna befann sig i föreliggande studie. En 

skillnad i föreliggande studies resultat med hänsyn till The Holistic Athletic Career Model 

(se figur 1) är att bordtennis-studenterna inte riktigt upplever en meningsfull support från 

deras tränare på programmet. Detta är något som nämns som rekommendationer att 

förhoppningsvis kommer bättras i framtiden på högskoleprogrammet. En annan 

rekommendation var att försöka rekrytera någon idrottspsykolog som hjälpmedel för mentala 

samtal. Med tanke på att DK programmet är relativt nytt kan det upplevas vara normalt med 

enstaka problem och utrymme för förbättringsmöjligheter för att kombinera DK.  

Gällande akademiska resurser nämndes flera olika fördelar på högskoleprogrammet, bland 

annat: Bra schemaupplägg, intressanta kurser och studietakt på 75 % vilket ligger i linje 

Stambulova et al (2015) och Brown et al. (2015) med bra skolschema respektive flexibel 

anpassad studietakt för att kunna satsa på idrotten. Däremot i López et al. (2015) skrivs det att 

skolschema inte upplevdes flexibla ledde till problem för studier hos idrottsstudenterna. 
I föreliggande studies resultat visar det sig att alla föreläsningar på högskoleprogrammet 

spelas in och läggs upp på skolans plattform, vilket underlättar bordtennis-studenternas 
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studietid att kunna anpassa efter deras träning och tävling. Detta är något som tidigare 
forskning inom DK inte diskuterats mycket kring, vilket kan vara en riktlinje att sprida till 
andra skolor som erbjuder DK möjligheter. Andra resurser som lyftes fram var förstående 
lärare och flexibla examinationer, vilket också var anledning att de flesta bordtennis-
studenterna inte upplevde bekymmer med inlämningsuppgifter eftersom de fick välja datum 
att skriva tentamen och hemuppgifter utifrån deras önskemål. Detta skiljer sig jämfört med 
Fryklund (2012) där idrottsstudenterna ställde krav för mer flexibla examinationer samt mer 
tid för inlämningsuppgifter. 

Precis som i Aquilina (2013) visade sig att studier fungerade som en mental paus från 

idrotten hos bordtennis-studenterna. 

Gällande finansiella resurser uppgavs CSN och extra jobb som främsta yttre finansiella 

resurser även om några fick ekonomiskt stöd från förening och sponsorer. Även i Fryklund 

(2012) framkom det att idrottsstudenterna fick finansiellt stöd från förbund och förening. 

Vidare uttrycks bland bordtennisstudenterna att familjemedlemmar kunde hjälpa till 

finansiellt vid behov, och liknande resultat kan hittas i (Tekavc et al., 2015). 

Inom idrottsliga resurser uppgav bordtennis-studenterna gratis gymkort samt betald 

träningsavgift som uppskattat. Detta har inte identifierats eller nämnts i tidigare studier om 

idrottsstudenter och DK. Slutligen nämns bra träningsmiljö, stöttande träningskompisar, där 

liknande resultat påvisades i Stambulova et al (2015) där idrottsskolan erbjöd högt utbildade 

tränarpersonal, bra träningsmiljö och anläggning. 

 
Barriärer 
Inom barriärer upplevde bordtennis-studenterna mest idrottsliga barriärer, där de uttryckte 

Tränarproblem, där det fanns oklarheter vem som var ansvarig tränare för 

högskoleprogrammet. Vissa bordtennis-studenter uttryckte avsaknad av att ha en tränare att 

bolla idéer med. Liknande resultat finns i Gledhill & Harwood (2015) där tränarens beteende 

resulterade i ojämn fördelning av spelmöjligheter som påverkade idrottsstudenternas 

psykologiska välbefinnande negativt. Det kan försämra en relation mellan tränare och 

idrottare och leda till tidigare karriäravslut för idrottaren (Park et al., 2012). Därför är det 

viktigt att ha ett motivationsklimat där relationen är bra mellan idrottare och tränare (Park et 

al., 2012).  

Med hänsyn till The Holistic Athletic Career Model under bemästringsfasen går det att 

beskriva en tränare som mentor och har ett starkt inflytande för idrottaren, men i 

föreliggande studie upplever dessvärre en del bordtennis-studenterna avsaknad av en 

meningsfull tränare. Med hänsyn till The Athletic Career Transition Model Stambulova 

(2003) kan negativa konsekvenser ske om inte idrottaren kan hantera en sådan övergång, 

vilket kan leda till oväntat karriäravslut samt andra svårigheter efter karriären (se figur 2). 

Resultatet indikerar precis som i tidigare forskning gör (Debois et al., 2015), bland annat 

att idrottsstudenter tenderar att prioritera idrotten före studier i samband med stora 

tävlingsevenemang, där idrottsstudenterna missade föreläsningar och sköt fram 

skoluppgifter. Liknande resultat påvisas även i Cosh och Tully (2014) där en del 

idrottsstudenter lägger mer tid på idrotten och upplever tidsbrist till att studera och klara av 

skolan. Fryklund (2012) menar att de akademiska prestationerna kan försämras på grund av 

all tid som spenderas på idrotten. Frågan är då om idrottsstudenter någon gång upplever att 

kraven blir för höga och väljer att offra någon av karriärerna? I Tekavc et al. (2015) skrivs 

det att en del idrottsstudenter väljer att hoppa av skolan för att satsa på idrotten eftersom det 

upplevs för tufft att hitta en balans att kombinera både idrott och studier. 
Resultatet i föreliggande studie visar också barriärer inom privata- och sociala livet som 

begränsad egentid och fritid, vilket även framkom i (Brown et al., 2015) och (Stambulova et 
al., 2015). Att idrottsstudenter generellt upplever brist på fritid kan bero på olika anledningar, 
dels att de måste spendera mycket tid åt idrotten inför matcher, men sedan också att klara 
skolkraven för att få studiemedel för att betala hyror och andra levnadskostnader. Detta 
förklarar också varför det finns en tidsbarriär till att träffa familj och vänner på långdistans 
som både föreliggande studie samt Stambulova et al. (2015) påvisar. 

Angående finansiella dimensionen uppvisar resultatet att några bordtennis-studenter 
upplever en finansiell barriär inom svensk bordtennis, framförallt som damspelare. Liknande 
resultat kan hittas i Gledhill och Harwood (2015) där de idrottsstudenter som inte kan livnära 
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sig på sin idrott får jobba vid sidan om. Denna studie, precis som i Fryklund (2012) visar att 
en del idrottsstudenter måste arbeta ihop pengar för att ha råd med tävlingsresor. 

 
Coping-strategier 
Coping-strategier bestäms utifrån en individs upplevda resurser och barriärer i 

övergångskraven (se figur 1.) I föreliggande studie använde bordtennis-studenterna mest 

coping för den akademiska dimensionen. Resultatet visar att de kan göra prioriteringsskiften 

beroende på situation och anpassa sig efter det, exempelvis vid mycket skola kan antalet 

träningstimmar minska för att studera, samtidigt som de blir mer skärpta och effektiva med 

tiden, exempelvis träna mer målmedvetet och med bättre kvalitét. Tvärtom vid lugnare 

perioder med studier kan bordtennis-studenterna ägna mer tid åt träningen, då de verkar 

uppskatta de inspelade föreläsningar och kunna studera mer flexibelt. Park et al. (2012) och 

Fryklund (2012) skriver i sina studier att de idrottsstudenter som prioriterar idrott och studier 

jämställt har större chans till bättre akademiska resultat samt tillfredsställelse i livet efter 

färdigstuderad utbildning. 

Precis som tidigare forskning Stambulova et al. (2015) visar denna studie att 

idrottsstudenter påbörjar en DK först och främst för att satsa på idrotten, men efter en tid kan 

prioriteringsskiften ske för att exempelvis satsa mer på utbildning och säkra en karriär efter 

idrotten. Anledningen att idrottsstudenter påbörjar en DK är att de är vill ha en s.k. ”back-up 

plan” att falla in på ifall något oväntat skulle inträffa med idrottskarriären såsom skador som 

kan leda till tidigt karriäravslut (Brown et al., 2015, Tekavc et al., 2015, & Aquilina, 2013), 

vilket bordtennis-studenterna i studien också hade i baktanken. I Cosh och Tully (2013) 

prioriterade de flesta idrottsstudenter idrotten före, men försökte i alla fall klara av studierna 

och få godkänt. Detta kan bero på att deras huvudsyfte med att flytta till nya skolan är för att 

elitsatsa på sin idrott, vilket är naturligt att de prioriterar idrotten i första hand till en början. 

Det kan också bero på att de vill bevisa för andra vilka de är och upplever ett krav att prestera 

ifrån sig, eftersom de har ett rykte de måste leva upp till. Detta kan leda till skoluppgifter 

skjuts fram, vilket också var en coping strategi bordtennisstudenterna i föreliggande studie 

använde. 

I denna studie nämndes att skolan kunde ta bort press från idrotten och tvärtom, vilket 

ligger i linje med Aquilina (2013) där skola fungerade som en mental paus från idrotten och 

kunna fokusera på andra områden. 

Vad gällande coping med finansiell situation, visar denna studie att bordtennis-studenterna 

väljer att kombinera DK för att få ihop det ekonomiskt genom att ta studiemedel samt jobba 

extra, vilket ligger i linje med (Gledhill & Harwood, 2015). Att tjäna pengar som 

bordtennisspelare i Sverige verkar vara svårt om man inte spelar i högsta nationella divisionen 

och alternativ finns att spela i andra ligor utomlands, vilket några bordtennis-studenter gjorde 

i föreliggande studie för att få in extra inkomst. 

Angående coping med privatliv visar resultatet att bordtennis-studenterna att de söker 

social support via vänner och partner samt behovet av egen tid för att återhämta sig. Det verka 

inte vara enkelt för idrottsstudenter att hinna med att träffa kompisar, eftersom de ofta har 

fullspäckade veckodagar där de har sina plikter med skola, träning, partnerrelation samt jobb. 

I föreliggande studie uppskattade bordtennis-studenterna tävlingsfria helger där de kunde 

umgås med kompisar och hitta på saker. 

Gällande att balansera alla dimensioner uttryckte bordtennis-studenterna att de blivit bättre 

på att planera de olika livsområden under tiden med DK, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning Fryklund (2012) där de som flyttar hemifrån tenderar att bli mer självständiga och 

bättre på att ta hand om sig själva. Detta kan bero på att studenter som fortfarande bor hemma, 

slipper sköta hushållsaktiviteter samt får transport till och från träning av föräldrarna, medan 

studenter som bor själva måste kunna ta hand om sig själva. Det kräver också en viss mognad 

och ålder för att klara av en DK med tanke på alla livsdimensioner som måste balanseras för 

optimal trivsel.  
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Metoddiskussion 
För att besvara på studiens frågeställning användes semistrukturerade intervjuer som metod, 
eftersom det tycktes vara lämpligt för att få mer djup och förståelse hos deltagarnas upplevelser 
och erfarenheter. Att använda en semistrukturerad metod ger fördelen att intervjupersonen får 
möjlighet att prata relativt fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor (Rowley, 2012). Detta 
medför att varje intervjuperson kan ge en unik beskrivning av sin individuella upplevelse och 
inte generaliseras som en kvantitativ metod kännetecknar. Men en nackdel med en 
semistrukturerad forskningsdesign är att samtalsämnet kan glida ifrån vad som är relevant till 
studiens syfte (Rowley, 2012). Användning av en intervjuguide visade sig vara en fördel i 
föreliggande studie. Då intervjuguidens frågor var baserade på The Athletic Career Transition 
Model (Stambulova, 2003) och The Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013) 
fick samtliga intervjuer samma struktur och underlättade processen vid analyseringen av data. 
Intervjuguiden låg även i grund för struktur i resultatdelen samt en röd tråd genom arbetet.  

     Gällande studiens tillförlitlighet hade samtliga intervjupersoner erfarenhet av vad 

uppsatsen skulle studera, vilket är en förutsättning för bra resultat och trovärdighet (Lundman 

& Graneheim, 2008). Precis som bordtennisstudenterna i studien har författaren elitsatsat 

inom idrott och haft en DK, vilket ökar förståelsen för deras personliga upplevelser för de 

olika livsområdena de delar med sig av. Författaren har också inkluderat teoretisk kunskap, 

tidigare erfarenheter och behållit en neutral status vid tolkning av resultat, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författaren har varit delaktig och 

tolkat studiens resultat, men studien kan inte ses som oberoende av forskaren, utan det är 

fortfarande intervjupersonens röst som redovisas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Således är det upp till läsaren som avgör huruvida resultaten är överförbar till annan grupp 

eller kontext (Sandelowski & Leeman, 2012). Tillförlitligheten hade även stärkts om fler 

intervjuer med deltagarna hade gjorts i föreliggande studie. 

 

Implikationer 
Resultatet från föreliggande studie visade både på likheter och skillnader på vad tidigare 

studier framtagit gällande upplevda erfarenheter och upplevelser hos idrottsstudenter som 

läser på ett DK program. Föreliggande studies resultat skulle kunna bidra till utveckling för 

fler högskolor/universitet att förbättra skol- och träningsmiljö som främjar DK förutsättningar. 

Detta kan göras genom att låta idrottsstudenter som läser på ett DK program att värdera och 

uttrycka sig vad de tillfredsställs med och vad som behöver förändras och förbättras när de 

studerar ett sådant program. En ytterligare åtgärd som kan gynna ett DK program är att skapa 

en tydlig trevägskommunikation mellan skola, förening och idrottsstudenter att jobba mot 

gemensamma mål och riktlinjer för att minska sannolikheten för missförstånd och oklarheter. 

En annan synpunkt som togs upp av vissa deltagare i studien var att rekrytera någon 

psykologisk rådgivare som hjälpmedel för mentala samtal, vilket skolor med DK 

förutsättningar kan sträva efter att anställa personer med kunskap att hjälpa idrottsstudenters 

psykologiska välbefinnande.  
 

Framtida forskning 
Det finns vissa begränsningar med föreliggande studie som behöver bekännas. Först och 

främst var det endast fem bordtennisstudenter som undersöktes, vilket gör att resultatet i 

studien begränsar generaliserbarheten. Framtida forskning bör därför inkludera en bredare 

grupp av bordtennisstudenter eller idrottsstudenter (andra idrotter). Sedan användes en 

retrospektiv metod, vilket kan leda till inkorrekt information från deltagarna på grund av 

återminningsfel från olika episoder (Kerr & Dacyshyn, 2000) eller social önskvärdhet d.v.s. 

att deltagarna ger en falsk positiv bild av deras DK upplevelser. För framtida forskning skulle 

en longitudinell studie med fler intervjutillfällen med bordtennis-studenterna över ett längre 

tidsperspektiv kunna undersöka hur de upplever sina utmaningar, resurser, barriärer och 

coping-strategier. Detta skulle leda till ökad reliabilitet till forskningen. Det vore även 

intressant precis som Tekavc et al. (2015) skriver att jämföra könsskillnader hos 

idrottsstudenter samt undersöka fler idrotter för att få en bättre idrottsvetenskaplig översikt. 
 

Slutsats 
Sammanfattningsvis har föreliggande studie undersökt svenska bordtennis-studenters 
individuella och unika upplevelser utifrån deras tid på ett högskoleprogram som erbjuder DK 
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support. I flera tidigare studier som forskat kring DK har idrottsstudenterna kombinerat DK på 
mer traditionella högskoleprogram. Föreliggande studies intervjuer var baserad på The 
Holistic Athletic Career Model (Wylleman et al., 2013) och The Athletic Career Transition 
Model (Stambulova, 2003). Med hjälp av modellerna kunde studien få mer förståelse för 
upplevda: utmaningar, resurser, barriärer och coping-strategier bland svenska 
bordtennisstudenter. Resultaten visade att det största temat var: att söka en DK balans inom 
utmaningar, social support inom resurser, idrottsliga barriärer och mest coping-strategier inom 
studier bland bordtennis-studenterna.
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Bilaga 1 - Inbjudan till intervju - Svenska bordtennis-studenter 
 

 
 

Hej! 
 

Jimmy heter jag och läser det idrottsvetenskapliga programmet med inriktning motion- och 

psykologi vid Halmstad högskola. Jag skriver just nu på med mitt examensarbete och behöver 

dig som deltagare i min studie! 
 

Syftet med studien är att få djupare förståelse för bordtennisspelande studenters upplevelser i 

sina dubbla karriärer dvs. att kombinera idrott och akademiska studier samt hur det har 

påverkat ditt sociala liv och andra förhållande. 
 

Därför önskar jag att få genomföra intervju med dig. Vid deltagande i studien kommer det ske 

på dina villkor. Du kan när som helst under studien avbryta din medverkan utan att ange 

orsak. All datainsamling kommer endast användas i forskningssyfte och din identitet 

behandlas med anonymitet. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter. Tid och plats för 

intervjun anpassas utifrån dina önskemål och möjligheter. 
 
 
 

För mer information: 
 

Kontaktperson: Jimmy Tay (student) jimtay14@student.hh.se 0707-925942 
 

Handledare: Johan Michael Wikman johan.wikman@hh.se 
 
 
 

Informerat samtycke och bekräftelse på att: 
 

   Jag har blivit informerad om syftet med studien 

   Jag har blivit informerad om hur insamlad information kommer behandlas 

   Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt 

   Jag har blivit informerad om att jag kan avbryta medverkan när jag vill 
 

Baserat på ovanstående villkor samtycker jag att delta i studien. Namn:    
 

Signatur: 
 

Datum:  

mailto:n@hh.se


 

 

 
 

1.   Etik 

Bilaga 2. Intervjuguide för bordtennis-studenter

   Att det är frivilligt. 

   Kan avbryta intervjun när som helst utan några påföljder 

   All information behandlas konfidentiellt. 

   Frågar om tillåtelse att spela in intervjun. 
 

 

2.   Syfte 
 

 Syftet med studien är att undersöka bordtennis-studenters upplevelser av att 

kombinera elitsatsning med akademiska studier (gymnasium/universitet) 

utifrån ett holistiskt perspektiv samt relationer i sina DK 
 Holistiskt perspektiv = Idrott, studier, psykologisk, psykosocial och finansiell 

utveckling. 
   Har du några frågor innan vi börjar med intervjun? 

 

 

3.    Bakgrund - vem är informanten 
 

   Ålder? 

   Var kommer du ifrån? 

   Hur många år har du spelat bordtennis? 

   Vilken tävlingsnivå spelar du på? 

   Hur ser din boendesituation ut i dagsläget? 

   Hur kom det sig att det blev Halmstad som destination med fortsatta studier? 

   Vilket program studerar du? Varför blev det just XXX programmet? 

   Vilket år är du inne på? 

 Vad har du för erfarenhet av att ha en dubbel karriär dvs att kombinera 

idrott/idrotter och studier innan du började på XXX programmet 
 
 
 

4.     Holistiskt perspektiv 
 

 Jag vill gärna att du berättar vad som upplevs krävande, vilka krav du har i 

varje område (Idrott, studier, psykologisk, psykosocial och finansiell 

utveckling). 
   Hur du hanterade dem, samt tillvägagångssätt. 

   Följdfrågor 

o  Vad gjorde du för att hantera situationen, hur gick det? (Coping) 
o  Har du några inre styrkor som du känner hjälpte dig i just den 

situationen/situationerna (inre resurser) 

o  Fick du hjälp av någon/andra för att hantera situationen (yttre resurser) 
o  Upplevde du några begränsningar hos dig själv som gjorde det svårare 

att hantera situationen? (inre hinder) 
 

Idrottsutveckling: frågor om (t ex. träningsmängd, tävling, intensitet) 
 

 Hur nöjd är du med din situation på XXX programmet just nu med 

bordtennisen? 
 Vilka krävande/svåra situationer har du upplevt i samband med bordtennisen 

sedan du påbörjade med det idrottsliga programmet (krav)



 

   Vad gör XXX programmet för att hjälpa till med din bordtennis? 

   Följdfrågor 
 

 

Studier: Frågor om (Examination, scheman, tidskrock) 
 

   Hur nöjd är du med din nuvarande situation med studierna? 

 Vilka krävande/svåra situationer har du upplevt i samband med studierna sedan 

du påbörjade på XXX programmet (krav) 

   Följdfrågor 
 

 

Socialt liv: Frågor om (relation med vän/familj/tränare, roller) 
 

   Hur nöjd är du med din nuvarande situation med ditt sociala liv? 

 Hur har ditt sociala liv påverkats sedan du började på XXX programmet 

jämfört med tidigare? 

   Beskriv gärna dina relationer med familj/vänner/tränare? 

o  Vilken upplever du vara av mest betydelse? 
   Vill du utveckla? 

o  Ser familj/vänner/tränare dig som en idrottare eller en student? 
o  Vilken roll anser du att du har? idrottslig eller student? 
o  Vad har varit positivt/negativt? 

   Vilka svåra situationer har du upplevt i samband med ditt sociala liv sedan du 

påbörjade på XXX programmet (krav) 

   Följdfrågor 
 

 

Privatliv: Frågor om (Egen tid, fritid, andra intressen) 
 

   Hur nöjd är du med din nuvarande situation med ditt privata liv? 

 Vilka svåra situationer har du upplevt i samband med ditt privata liv sedan du 

påbörjade på XXX programmet (krav) 

   Följdfrågor 
 

 

Finansiella situation: Frågor om (ekonomi, hjälpmedel) 
 

 Kan du berätta om dina upplevelser gällande den finansiella aspekten sedan du 

påbörjade XXX och tiden som gått. 

 Vilka svåra finansiella situationer har du upplevt i samband sedan du påbörjade 

på XXX programmet (krav) 

 Har du några finansiella synpunkter som kan hjälpa svenska bordtennis- 

studenter 

   Följdfrågor 
 

 

5.   Kombinera bordtennis och studier (balans) 
 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med att kombinera bordtennis 

och studier? 

   Vad har fungerat bra respektive sämre i din DK? 

   Vad upplever du som utmanande med DK? 

   Hur finner du balansen mellan bordtennis och studier?



 

   Hur ser tidsfördelningen ut på bordtennis/studier? 

   Mellan bordtennis och studier, vilken prioriterar du mest? 

o  Vill du utveckla? 
o  Hur viktig är det att ha en akademisk utbildning för dig? 

   Vad är optimal balans för dig att kombinera bordtennis och studier? 
 

 

6. Resurser (inre och yttre) för en dubbel karriär 
 

 Utifrån din upplevelse av att kombinera idrott, studier, privat- och socialt liv 

samt finansiell situation på XXX program 

   Vilken/vilka kunskaper ser du som nyttig att hantera en DK? 

   Vad är nyttigt att veta eller förstå för att hantera en DK? 

   Vilka färdigheter är nyttigt att ha för att kunna hantera en DK? 

   Vilka erfarenheter är bra att ha för att hantera en DK? 

   Vilket stöd och hjälp ser du som nyttig för att hantera en DK? 

   Vilken inställning anser du som nyttig för att hantera en DK? 
 

 

7. Rekommendationer 
 

 Vad skulle du rekommendera framtida bordtennis spelare som tänker påbörja 

en liknande karriär? dvs. vad kan de lära sig av dina erfarenheter? 

   Önskar du några förändringar eller rekommendationer att förbättra i XXX 

programmet utifrån dina erfarenheter? 
 

 

   Finns det något mer som du vill få sagt som inte kommit upp? 

Stort tack för din medverkan!



 

Bilaga 3. Kategoriprofiler av studiens resultat 

 
Rådata enheter                                       Undertema                                         Tema 

Kombinera alla livsområden, få det 
att fungera (5) 

Planera alla livsområden (3)                 Balansera alla livsområden (12) 

Kategori 
(n=5)

Prestera i olika områden exempel 
skola och idrott (3) 
Att välja mellan tävling eller 
tentamen (1) 

Planera studier (4) 
Veta vad som behöver göras på 
hemuppgifter (4) 

Få godkänt (4) 

 
 
 
 
 
 
 

Hitta lösning att kombinera 
studier och idrott (8) 

Söka en DK 
balans (20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akademisk
Klara av kurserna (3)                              Krav att prestera i skolan(14) 

Prestera bra i skolan (3) 

Inte hamna efter i skolan (1) 

Mer ansvar (5)                                         Högre utbildning krav (5) 

Prestera bra ifrån sig i pingis (4) 

Press från tränare att prestera (2)       Krav att prestera i pingis (8) 

Vara förberedd för tävling (2) 
Lägga tid på träning för att 

(19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmaningar

utvecklas (3)                                                                                                          Idrottslig (17) (87)

Träna med kvalité istället för 
kvantitet (2) 

Delta på varje träningspass (1) 

Kör rehabträning (2) 
Komma tillbaka på samma nivå 

Krav för att utvecklas med 
idrotten (6)

efter skada (1)                                         Återhämta sig från skada (3) 

Behålla kontakt med familj (4) 
Krav att vara social och få vänner 
(2)                                                              Investera energi i socialt liv (7) 

Behålla kontakt med vänner 
hemifrån (1)                                                                                                          Social (12) 
Anpassa sig till ny 
träningsmiljö/förening (2)                    Anpassa sig till ny miljö (5) 

Anpassa sig till en ny stad (3) 
Jobba för att få ihop det finansiellt 
(3) 

Betala räkningar (2)                                Personlig finans (6) 

Att spara pengar (1)                                                                                             Finansiell (10) 

Klara av studierna för att få 
studielån och bidrag (2) 

Behålla sponsor (2)                                Finansiera till sin idrott (4) 

Sömn (2) 
Vila för att undvika skador & 
sjukdomar (1)                                          Utmaning att återhämta sig (4)



 

Balanserad kost (1)                                                                                              Privat (9) 

Stressiga vardagar (2)                            Stressrelaterade utmaningar (2) 

Att mogna (2)                                          Utmaning att mogna (2) 

Laga mat, städa, tvätt (1)                      Hushållkrav (1) 

Figur 1. Kategoriprofil för Upplevda utmaningar. 
 
 
 
 
 
 
 

Rådata enheter                                     Undertema                    Tema                               Kategori (n=5) 

Strukturerad (3) 

Flexibel (2) 

Social (2) 

Fokuserad (2)
 

Självständig (1) 

Självkännedom (1) 

Personlig karaktär 
(17)

Disciplinerad (1)                                                                             Kompetenser (28) 

 
Mogen (1) 

Engagerad (1) 

"Vinnarskalle" (1) 

Kompetent (1) 

Motivation (3) 

Intresse för skola (3) 

 

 

Interna resurser 
(36)

 
Målmedveten (3) 

Öppensinnad (1) 

Ödmjuk (1) 
Tidigare erfarenheter av att bo 

Personlig inställning 
(11) 

 
 
 
 
 
 

Tidigare erfarenheter

själv (4)                                                   Självständighet (4) 

Tidigare erfarenheter av DK (4)         Dubbel karriär (4) 

Figur 2. kategoriprofil för upplevda interna resurser. 

(8)



 

 

 

Rådata enheter                              Undertema                                             Tema 

Stöttande vänner (3) 

Vänner att umgås med (3) 

Vänner utanför sporten (3) 

Vänner inom sporten (2)               Vänner (17) 

Vänner med dubbla karriärer 
(2)                                                                                                                Social (26) 

Vänner i samma situation (2) 

Hjälpfulla klasskompisar (2) 

Stöttande familj (4) 

Föräldrar med förståelse (2)         Familj (6) 

Stöttande partner (2) 

Partner med förståelse (1)             Partner (3) 

Intressanta kurser (5) 
 

Bra schemaupplägg (5)                 Fördel med högskoleprogram (16) 

Inspelade föreläsningar (4) 

Kategoriprofi 
l (n=5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttre resurser 
(80)

 
Studietakt på 75% (2) 

 
Något annat att tänka på (3) 

Studier som paus från pingisen 

(2) 

 

 
 

Skola som en mental som mental 
paus från pingisen (5) 

Akademisk 
(25)

Lärare med förståelse (4)              Lärare (4) 

Studiebidrag och lån (5)               Bidrag och lån (5) 

Sponsorer (2) 

 

Ekonomisk stabil (2)                    Andra idrottsliga resurser (4) 

Har extrajobb (3)                          Jobb (3) 

Möjlighet till ekonomisk 
support från familj (3)                  Support från familj (3) 

Gymkort från skola (5) 

Skolan betalar träningsavgift 
(3) 

 
Bra träningsmiljö (2)                    Andra idrottsliga resurser (11) 

Stöttande träningskompisar (1) 

Stöttande tränare (2) 

Bra tränare (1)                              Tränare (3) 

Figur 3. Kategoriprofil för upplevda externa resurser. 

 

 
 
 
 

Finansiell 

(15) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idrottslig 

(14)



 

 

 

Rådata enheter                                                         Undertema                                    Tema 

Oklarheter vem som är ansvarig tränare (4) 

Brist på stöd från tränare (2)                                  Tränarproblem (9) 

Saknar någon tränare att bolla idéer med (2) 

Blir inte sedd av tränaren (1)                                                                                          Idrottslig (18) 

Motgångar (3) 

Skador (2)                                                                  Fysiska barriärer (6) 

Sjukdomar (1) 

Inte nöjd med träningen (2)                                   Träningsmiljö (2) 

Inre press att prestera pga. idrottsidentitet 
(1)                                                                                Psykologiska barriärer (1) 

Missade tentor pga. tävling (3) 

Kategori 
(n=5)

 
Missade föreläsningar pga. träning (2) 

Pingisens inverkan på studier 
(6) 

 

 
 

Barriärer
Ingen energi till studier efter träning (1)                                                                      Akademisk (11) 

Misslyckas på skoluppgifter (2)                              Svårigheter med skola (2) 

Brist på motivation att studera (2)                        Psykologiska barriärer (2) 

Problem att anpassa till 

(52)

Brist på erfarenhet av en dubbel karriär (1) 

Negativa tankar (2) 

högskola (1)

Stress (2)                                                                    Psykologiska barriärer (5) 

Mentalt jobbigt att komma tillbaka efter 
skada (1)                                                                                                                             Privatliv (10) 

Begränsad egen tid och fritid (4)                           Tidsaspekt (4) 

Otillräcklig återhämtning (1)                                  Återhämtningsproblem (1) 

Distans till familj (5) 

Distans till vänner (1)                                               Familj barriärer (7)                       Social (7) 

Distans till partner (1) 
Begränsad inkomst i pingis, kan ej livnära sig 
på det (2) 

Förlorad sponsor (1)                                                Idrottsliga barriärer (4) 

Inga pengar till utomlandstävling (1)                                                                            Finansiell (6) 

Inget extra jobb (1)                                                  jobbrelaterade problem (2) 

Tjänar inte tillräckligt (1) 

Figur 4. Kategoriprofil för upplevda barriärer.



 

 

 

Rådata enheter                                                      Undertema                                      Tema 

Minskar på träningstimmar för att studera 
(4) 

Skola som huvudprioritering (3)                         Prioritera studier (10) 

Studerar för att få examen (3) 

Kategori 
(n=5)

 
Ägna tid åt studier (5) 

Börja med skoluppgifter i tid (2)                         Schemalägger studier (9) 

Planera in tid att studera när det behövs 
(2) 

Inspelade föreläsningar (3) 

Frågar klasskamrater om skoluppgifter (2)      Övriga strategier (7) 

Mindre sömn för att studera (1) 
Studerar för att ta bort fokus från idrotten 
(1) 

Skjuter fram skoluppgifter (3) 

Pingis som huvudprioritering (2)                        Prioritera pingis först (8) 

Träning före vänner (2) 
Hoppar inte över något träningspass för att 
studera (1) 

Träna i andra föreningar (2) 

Coping med 
studier (26)

 
Träna med kvalitét istället för kvantitet (2) 

 

 
 

Målmedveten träning (1) 

Kör rehab träning (2) 

Pluggar för att ta bort fokus från idrotten 

Strategi för att utveckla 
pingisfärdigheter (5) 

Coping med 
idrott (20) 

 

 
 

Coping- 
strategier 
(85)

(1)                                                                             Andra idrottsliga strategier (4) 

Undviker sociala interaktioner vid motgång 
i idrott (1) 

Samtal med tränare (2) 

Söker hjälp med samtal med fystränare (1)     Söker socialt stöd (3) 

Studerar programmet för att försäkra 
karriär efter idrotten (5)                                      Försäkra finansiell situation (5) 

Jobbar för att få pengar (3) 

 
Jobbar under sommaren (1)                                Tjäna pengar (4) 

Spelar i flera ligor utomlands (3)                        Andra finansiella strategier (3) 

Lägga pengar på rätt saker (1)                            Hantera bankkonto (1) 

Söker stöd från vänner (3) 

Söker stöd från partner (2)                                  Söker social support (6) 

 
Söker hjälp från familj (1) 

Vila för att ladda batterierna (3)                        Återhämtning (3) 

Egen tid för att komma bort från idrott och 
skola                                                                        Behov av egen tid (2) 

Planerar olika delar av livet (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coping med 
finans (13) 
 
 
 
 
 

 
Coping privatliv 
(11)

 
Strukturerar tidsschema i förväg (2) 

Strukturerar olika 
livsdimensioner (8)



 

 

 

Organisera sin tid (1) 

Söker socialt stöd från vänner (4) 

 
Umgås med vänner på helger (2)                       Socialt aktiv (7) 

Hitta på sociala aktiviteter med pingisfolk 
(1) 

Figur 5. Kategoriprofil för coping-strategier. 

Balansera DK 
(8) 
 

 

Coping socialt 
liv (7)



 

 
 

Jimmy 
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