
Kandidatuppsats 
Psykologi inriktning idrott och motion, 180 hp

Upplevda utmaningar och copingstrategier
hos före detta RIG-studenter

En retrospektiv longitudinell studie

Psykologi inriktning idrott och motion
(61-90), 15 hp

Halmstad 2019-03-13

Oskar Johansson Quartieri och Joel Sörensen



Johansson Quartieri, O., & Sörensen, J. (2019). Upplevda utmaningar och copingstrategier  

hos före detta RIG-studenter – En retrospektiv longitudinell studie. Psykologi inriktning idrott 

och motion, 61–90 hp. Akademin för Hälsa och Välfärd: Högskolan i Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier hos före 

detta RIG-studenter i Sverige. Deltagarna i studien utgjordes av sju personer, fyra kvinnor och 

tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1, SD=3.1). För att undersöka syftet tillämpades en semi-

strukturerad intervjuguide, med utgångspunkt i den holistiska karriärsutvecklingsmodellen 

(Wylleman, Reints & De Knop, 2013). Frågor om idrott, skola, privatliv och kombination av 

alla tre faktorer var centrala. Resultatet i studien visade att den största utmaningen under det 

första året var att anpassa sig till en ny miljö, under det andra året var den övergripande 

utmaningen att hantera högre idrottslig och akademisk nivå och tidshantering och under det 

tredje året handlade utmaningen om att hantera ytterligare idrottslig nivåökning och vad 

deltagarna skulle göra i framtiden, efter gymnasiet. De viktigaste faktorerna som 

uppmärksammades av deltagarna var svårigheten att lägga ner tillräckligt med tid till idrotten, 

skolan och privatlivet, hantera skada samt att få tid till personliga aktiviteter och 

återhämtning. Resultatet visade även att den viktigaste copingstrategin var socialt stöd från 

familj, vänner och tränare, i form av instrumentellt och emotionellt stöd. Även personliga 

resurser, som till exempel självdisciplin, självreglering, planering och stresstålighet ansågs 

vara viktiga copingstrategier. Baserat på resultatet i föreliggande studie rekommenderas att 

tränare, lärare och föräldrar får bättre förståelse om livet som RIG-studenter så att dubbla 

karriärer normaliseras i samhället. 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the experiences of challenges and coping 

strategies among former student-athletes who had studied at different RIG’s in Sweden. 

Seven participants, four women and three men, in the ages between 22–31 (M=25.1, SD=3.1) 

took part in the study. To investigate the purpose, a semi-structured interview guide was 

applied, based on the holistic athletic career model (Wylleman et al., 2013). Questions about 

sport, studies, private life and a combination of all three factors were central. The result 

showed that the biggest challenge during the first year was adapting to a new environment, 

the hardest challenge overall during the second year consisted of dealing with a higher athletic 

and academic level as well as time management and the most important challenge during the 

third year was dealing with even higher athletic levels and dealing with the future, what 

would happen after RIG. The factors that were mentioned the most were the difficulty to 

dedicate enough time to the sport, the studies and the private life, dealing with injuries, as 

well as making time for personal activities and recovery. The study also showed that most 

important coping strategy consisted of social support from family, friends and coaches, in 

terms of instrumental and emotional support. Even personal resources, for example self-

discipline, self-regulation, planning and stress management were important coping strategies. 

Based on the result of the present study, it is recommended that coaches, teachers and parents 

get a better understanding of the life as a RIG-student, in order to normalize the concept of 

dual careers in society. 
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Dubbla karriärer har blivit ett hett ämne de senaste åren och tidigare har det gjorts studier i 

USA med idrottsstudenter som går på college. Nu har även forskning gjorts i Europa och det 

blir mer och mer vanligt med riksidrottsgymnasium (RIG) i länder som Sverige. Under åren 

2017–2020 kommer RIG-verksamheten finnas tillgänglig inom 30 idrotter och hos 51 skolor 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Det finns många olika aspekter en idrottsstudent måste hantera 

för att kunna ha en dubbel karriär, som innefattar ekonomiska aspekter, såväl som 

tidshantering och krav från idrott och studier. Dubbla karriärer av att kombinera idrott, 

utbildning och arbete har visat sig vara en bra lösning för att balansera idrott och andra delar 

av idrottarens liv och att förbereda dem för livet efter idrotten (Stambulova, Engström, Franck 

& Linnér, 2013). Det har visat sig att idrottare frekvent prioriterar sin idrottskarriär som då 

går ut över deras prestationer i skolan (McGillivray, Fearn & McIntosch, 2005). 

Idrottsstudenter har också beskrivit sig själva som att bara ha som mål att klara den idrottsliga 

nivån och då begränsa framtida studiemöjligheter (Cosh & Tully, 2014). Att offra framgångar 

i utbildningen har påverkningar på idrottarens framtida karriär, som potentiellt lämnar 

idrottaren utan klara karriärvägar att ta. Sådan osäkerhet efter karriären kan resultera i en 

ekonomisk press vilket gör idrottaren sårbar för ångest och skapar övergångssvårigheter under 

och vid avslut av karriären (Lavallee & Robinson, 2007).  

     Det har även visat sig att idrottares träningstimmar har ökat vilket resulterat i mer än 40 

timmar av arbete med tanke på träningstimmar, resor till tävlingar och studiekrav (Amara, 

Aquilina, Henry, & PMP, 2004). Stambulova et al. (2013) menar att: ”Du satsar på din idrott 

på en elitnivå och samtidigt skall du lägga ner väldigt mycket energi på skolan och på grund 

av det kan du inte vara bäst på allt, det är omöjligt att vara det”. När kraven från den ena 

rollen strider med kraven från den andra är både idrotts- och skolrollen i konflikt med 

varandra (Settles, Sellers, & Damas, 2002). 

     Universitet har allt fler centrum för idrottare som kan ge stöd och flexibilitet och som gör 

det möjligt för idrottarna att fortsätta prestera i deras idrottskarriärer (Aquilina, 2013). En 

policy har skapats för att förutse resurser att balansera idrottskarriär med utbildning, jobb och 

andra livsfärdigheter (EU Expert Group, 2012). Dubbla karriärer har blivit ett så pass hett 

ämne att i Europa har Expert Group, som stöttas från EU, föreslagit riktlinjer för att främja 

dubbla karriärer för talangfulla idrottare. Målet med antagandet för dubbla karriär är att 

undvika situationer där talangfulla idrottare är tvingade att välja mellan idrott, utbildning eller 

jobb (Torregrosa, Ramis, Pallares, Azocar & Selva, 2015).  

     För att koppla detta till den tidigare forskningen i Sverige så har det inte utförts en studie 

på före detta idrottselever på riksidrottsgymnasier ur ett holistiskt treårsperspektiv, där hela 

gymnasieperioden tas i beaktning. Det finns begränsningar i litteraturen inom detta vad gäller 

att ta reda på vad idrottseleverna ställdes inför för utmaningar och vad för copingstrategier de 

använde sig av för att hantera situation.  

 

Begreppsdefinitioner 

     Dubbla karriärer. 

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (2012) definierar dubbla karriärer som krav för 

idrottare att framgångsrikt inleda, utveckla och avsluta en elitidrottskarriär som del av en 

livslång karriär, i kombination med strävan av utbildning och/eller arbete såväl som andra 

områden som är av vikt vid olika stegen av livet. Exempelvis att finna en roll i samhället, 

säkerställa en tillfredsställande inkomst, utveckla en identitet och investera i en partners 

relation. 

 

     Idrottsgymnasier i Sverige. 

För en elev som vill kombinera idrott med studier i gymnasiet finns tre olika alternativ i 

Sverige, vilka är; Riksidrottsgymnasiet (RIG), Nationellt godkänd utbildning (NIU) och Lokal 
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idrottsutbildning (LIU) (GymnasieGuiden, 2018). RIG är för de studenter som vill utöva sin 

idrott på en elitnivå och dem studenterna får möjlighet att ha gemensam träning med andra 

studenter. NIU är för studenter som vill kombinera sin utbildning med idrott och idrotten sker 

gemensamt mellan ett specialidrottsförbund och gymnasieskolan och LIU är för studenter 

som vill ha extra idrott som ett individuellt val. Det som är förenat med RIG och NIU är att 

studenterna på de utbildningarna läser ämnet specialidrott upp till 700 poäng, av totalt 2500 

poäng, samtidigt som LIU innebär att studenten läser idrott och hälsa, som är en specialisering 

av individuellt val på elevens gymnasieprogram (GymnasieGuiden, 2018). 

 

     Idrottsstudent. 

Termen idrottsstudent hänvisar till en idrottare som åtar sig en akademisk karriär samtidigt 

som den tar sig an en idrottskarriär (Wylleman, De Knop & Sillen, 1998). En annan definition 

av termen idrottsstudent hänvisar till de individer som går en universitetsutbildning och som 

också är aktivt involverad i en elitidrott (Aquilina, 2013). 

 

Teoretiskt ramverk 

     Holistiska karriärutvecklingsmodellen. 

Den holistiska karriärutvecklingsmodellen (eng. Holistic athletic career model, se Figur 1) 

illustrerar hur idrottare tar sig igenom normativa förändringar inom olika utvecklingsnivåer 

(idrottslig, psykologisk, psykosocial, akademisk och finansiell) och dessa utvecklas parallellt 

och dynamiskt genom hela idrottarens karriär (Wylleman et al., 2013). Alla dessa 

utvecklingsnivåer av en idrottares karriär innehåller tre till fem steg och att varje steg består 

av ett ungefärligt tidsspann, vilket kan skilja sig i de olika utvecklingsnivåerna. 

     Den idrottsliga utvecklingsnivån inleds i modellen vid initeringsfasen, ungefär vid sex års 

ålder, där målet med idrotten är att den ska vara mångsidig, lekfull och rolig. Idrottaren 

befinner sig i denna period i barndomen i den psykologiska utvecklingsnivån och studerar på 

grundskola i den akademiska nivån, samtidigt som föräldrar, syskon och kamrater bistår med 

stöd för deltagande i idrotten, där den ekonomiska delen finansieras av familjen. Nästa 

idrottsliga utvecklingsnivå är utvecklingsfasen, runt 12 år, och där smalnar idrottaren ner sitt 

idrottsutövande och fokuserar på en eller två idrotter och tävlingar förekommer allt oftare. 

Kamrater, föräldrar och framförallt tränare blir allt viktigare i idrottarens omgivning, 

idrottsförbund är med och finansierar idrottarens satsning och gymnasiet inleds, samtidigt 

som idrottaren går igenom puberteten och blir ungdom. I takt med att idrottaren tar studenten 

från gymnasiet sker en övergång i den idrottsliga utvecklingsnivån från utvecklingsfasen till 

optimeringsfasen och fokus ligger på mer ansvar för prestation hos idrottaren, där tränare blir 

mer mentorer än tidigare och partner blir ett betydande stöd. Sponsorer tillsammans med 

idrottsförbund bistår nu med finansieringen av idrottssatsningen, samtidigt som studier på 

universitet eller högskola i den akademiska utvecklingsnivån ses som ett normativt steg. 

Avslutningsvis övergår idrottaren till avslutsfasen, där en ny civil karriär ska inledas och 

finansieras av arbetsgivaren (Wylleman et al., 2013).  
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     Figur 1. Holistiska karriärutvecklingsmodellen. Översatt från Holistic Athletic Career 

model (Wylleman et al., 2013). 

     Den fas i modellen som stämmer in på personer med dubbla karriärer skulle enligt 

författarna i den idrottsliga utvecklingsnivån övergå från utveckling till optimering, där 

utmaningen är att ta steget från junior och senior och hantera hårdare prestationskrav och 

samtidigt bli vuxen. I den akademiska nivån börjar idrottaren i gymnasiet och gör sedan en 

övergång till högre utbildning på universitet eller högskola. Viktiga personer i denna period 

förväntas i början vara kamrater, tränare och familj och sedan blir även partner betydelsefull. 

Från att ha blivit finansierad av familj tidigare blir idrottsförbund och sponsorer idrottarens 

ekonomiska stöd. 

     Notera att idrottarens fem utvecklingsnivåer kan även utvecklas i olika takt, till exempel 

om idrottaren blir en seniorspelare innan gymnasiet har inletts, vilket innebär att modellen 

måste anpassas till individ och situation. Även icke-normativa övergångar, till exempel skada, 

som inte kan förutspås i förväg, kan inträffa under idrottarens karriär och påverka 

utvecklingen i de övriga utvecklingsnivåerna (Wylleman et al., 2013). 

 

Tidigare forskning 

Majoriteten av studier från tidigare forskning som gjorts inom dubbla karriärer har fokuserat 

på idrottsstudenter som varit aktiva studenter på idrottsgymnasium och universitet när studien 

utfördes. Cosh och Tully (2014) gjorde en kvalitativ studie med 20 elitidrottare från olika 

idrotter, som exempelvis ishockey, rodd, baseboll och friidrott. Deltagarna studerade på olika 

program och hälften gick sitt första år på universitet. Resultatet bland deltagarna visade att 

deras akademiska mål var att klara kurserna. Idrottarna visade upp ett mönster av att offra 

framgång med studierna för att för att integrera de två sysslorna och det visade sig även att 

idrottarna prioriterade sin idrott i första hand. Tid sågs som en barriär för att integrera idrotten 

och utbildningen på ett bra sätt. Cosh och Tully (2015) gjorde ytterligare en kvalitativ studie 

med australiensiska studentidrottare, där deltagarna delgav att de stötte på många stressorer, 
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speciellt de som relaterade till schemakrockar, trötthet, finansiell press och oflexibla tränare. 

Deltagarna identifierade få copingstrategier, men medgav att stöd från föräldrar och tränare 

var av största vikt.  

     Stambulova et al. (2013) genomförde en studie på svenska idrottsstudenters dubbla 

karriärserfarenheter, vilket inkluderade idrott, studier och privatliv, under deras första år på 

RIG och studien fokuserade bland annat på idrottsstudenternas utveckling av idrotts- och 

studentidentiteter. Det användes en longitudinell mixad metod, från höst till vår, där både 

kvantitativa- och kvalitativa delar användes. I studien deltog idrottsstudenter som 

representerade 27 idrotter och 33 RIG, där tre kvantitativa instrument användes och även 

djupintervjuer utfördes med tio deltagare. Resultatet från studien visade att det var en 

signifikant skillnad i deltagarnas övergång från den första till andra mätningen, åtföljd av hög 

uppfattad kvalitet av anpassning till RIG, både i början och i slutet av skolåret. Det var 

signifikanta bidrag av övergångsvariablerna till den uppfattade kvaliteten av anpassning med 

personliga resurser som en nyckelfaktor. Det visades även vara signifikant högre 

idrottsidentitet än studentidentitet i båda de kvantitativa mätningarna, men med inter- och 

intra-individuella skillnader med hänsyn till att balansera de två delarna som kommit fram 

från det kvalitativa resultatet (Stambulova et al., 2013).  

     Comeaux och Harrison (2011) menar utifrån sin studie att den fysiska tröttheten, pressen 

från idrotten och tiden som går åt till att träna, resa och tävla lämnar idrottsstudenter med 

begränsad tid och energi till att bedriva en kvalitetsundervisning och spara tid för personliga 

aktiviteter. I en kvalitativ studie med semi-professionella idrottare föreslog Pallares, Azocar, 

Torregrosa, Selva och Ramis (2011) att det finns tre vägar att gå för idrottsstudenter. Baserat 

på resultatet från intervjuerna definierades en linjär bana, vilket är när idrottaren fokuserar 

100% på sin idrott och har nästan bara idrottsidentitet. Nästa väg var konvergerande bana, 

som är när idrottaren fokuserar på sin idrott men är kompatibel med ett alternativt jobb eller 

med utbildning, vilket resulterar till en mer balanserad multi-personlig identitet. Parallell bana 

är när idrotten och högre utbildning och jobb prioriteras nästan lika mycket och idrottaren 

visar en balanserad multi-personlig identitet (Pallares et al., 2011).  

     Rothschield-Checroune, Gravalle, Dawson och Karlis (2012) gjorde en kvalitativ studie 

där deltagarna var tolv amerikanske förstaårsfotbollsstudenter på ett kanadensiskt universitet 

som intervjuades om utmaningar med tidsplanering och vad det kan ha för eventuell påverkan 

på idrottslig och akademisk framgång. Resultatet visade att de utmaningar som 

förstaårsidrottsstudenter utsätts för på universitet är att de måste hantera en variation av 

övergångar, som nya levnadsmiljöer och större kursbelastning, vilket kan komma i konflikt 

med tidigare levnadsrutiner.  

     Brown, Fletcher, Henry, Borne, Emmett, Buzza och Wombwell (2015) gjorde en 

instrumentell fallstudie på ett specifikt brittiskt universitet för att ta reda på 

övergångsupplevelser hos brittiska universitetsidrottsstudenter. För att få ett holistiskt synsätt 

utfördes intervjuer med nuvarande idrottsstudenter, idrottsstudenter som nyligen tagit examen 

från universitetet och fokusgrupper med universitetspersonalen, vilket var tränare, 

administrationen och stödpersonal. Resultaten från Brown et al., (2015) visade att 

idrottsstudenter är med om vissa utmaningar, till exempel skada, relationen mellan idrottare 

och tränare och press från universitetets rykte, medan de hanterar sin övergång till en 

dubbelkarriär. Resultatet visade även att idrottsstudenters upplevelser av deras övergång till 

universitetet visade att deltagarna var med om många externa stöd som hjälpte dem hantera 

olika situationer i deras dubbla karriärer.  

     Gledhill och Harwood (2015) utförde en semi-strukturerad intervjustudie där de skulle 

undersöka karriärerfarenheter, se faktorer som bidrar till karriärsutveckling och 
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karriärövergångar ur ett holistiskt synsätt hos unga kvinnliga fotbollsspelare från 

Storbritannien. De som intervjuades var före detta kvinnliga fotbollsspelare, deras bästa vän, 

fotbollstränare och lärare. Det förespråkades att socialt stöd från tränare, familj, lärare och 

lagkamrater påverkar varandra och interagerar för en optimal chans att skapa en god miljö där 

idrottsstudenter har störst chans att utvecklas. Forskarna menade också att ett sådant bra 

socialt stöd system skulle öka chansen att ha en framgångsrik övergång och utveckling av den 

dubbla karriären. 

 

Sammanfattning och syfte 

Tidigare forskning har inte fokuserat på utmaningar och copingstrategier ur ett longitudinellt 

perspektiv hos före detta RIG-studenter, vilket syftet är i den befintliga studien. Både Brown 

et al., (2015) och Gledwill och Harwood (2015) utförde studier med före detta idrottsstudenter 

och före detta fotbollsspelare vilket liknar den befintliga studien i det avseendet. Stambulova, 

et al. (2013) utförde en studie på RIG-studenter, men endast under idrottsstudenternas första 

år. Den befintliga studien ämnar fokusera på idrottsstudenter som tidigare studerat på 

idrottsgymnasium genom ett holistiskt helhetsperspektiv över alla tre åren på RIG, vilket det 

har gjorts få studier på i Sverige. Det har även gjorts få studier om idrottsstudenternas 

erfarenheter från RIG har gjort övergången lättare från RIG till universitetet. 

     Syftet med studien var således att undersöka upplevelser av utmaningar och coping 

strategier hos före detta idrottsgymnasiestudenter i Sverige.  

  

Metod 

Deltagare 

I studien deltog sju personer, fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1; SD=3.1). 

Deltagarna var före detta RIG-studenter från sju olika RIG runt om i Sverige och 

representerade både individuella idrotter (bowling, ridsport, bordtennis, cykling och 

brottning) och lagidrotter (fotboll och ishockey). Alla deltagare i studien var även nuvarande 

studenter på universitet eller högskola, där samtliga utbildar sig inom idrottsvetenskap. Fem 

av deltagarna hade meriter från internationell nivå, en från nationell nivå och ytterligare en 

från regional nivå och tre av dem tävlar fortfarande på internationell nivå. Fyra potentiella 

deltagare, som fyllde kriterierna för tertiär utbildning, valdes bort då dessa personer inte 

uppfyllde kraven för studier på RIG och en potentiell deltagare som uppfyllde kraven valde 

att inte delta på grund av tidsbrist. Kriterierna för studien var att ha gått på RIG och fortsatt 

studera på universitetsnivå och utifrån detta valdes sju deltagare. 

 

Etik 

I samband med intervjutillfällena delades informationsbrev och samtyckesbrev (se Bilaga 1) 

ut till deltagarna för att informera om studiens syfte, vad deltagande i studien innebar och hur 

information från intervjusvaren skulle bearbetas. I enlighet med American Psychological 

Association (2017) framgick det i brevet att deltagandet i studien var frivilligt, att personen 

kunde välja att avsluta intervjun under vilket tillfälle som helst utan att ange orsak, att 

inspelning av intervjuerna skedde i samtycke med deltagarna och att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig part kunde få tillgång till det. För att 

säkerhetsställa konfidentialitet i studien blev deltagarna rekommenderade av författarna att 

bestämma ett egenvalt namn som de ville bli benämnda som i texten. Vid eventuella frågor 

var deltagarna välkomna att kontakta författarna och deltagarna erbjöds också möjligheten att 

ta del av resultatet efter avslutad studie. 

 

Intervjuguide 
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Studien utgjordes av en kvalitativ design där insamling av information genomfördes med 

hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Utgångspunkt för intervjuguiden var den holistiska 

karriärsutvecklingsmodellen (Wylleman et al., 2013). Intervjuguiden (se Bilaga 2) bestod av 

fem delar, där öppna huvudfrågor kompletterades av mer specifika uppföljningsfrågor 

baserade på deltagarnas svar. Den första delen avhandlade bakgrundsfrågor om deltagarna för 

att öka uppfattningen om vilka deltagarna var och deras relation till sin idrott. Exempel på 

frågor som ställdes var ”Vilken idrott utövade du i gymnasiet?” och ”Vilken är den högsta 

tävlingsnivå du deltagit i? (t.ex. lokal, nationell, internationell)”.  

     Del två fokuserade på anpassningen till RIG, där frågor som ”Varför sökte du till RIG?” 

och ”Kan du delge hur urvalsprocessen gick till?” ställdes. Vilka utmaningar som idrottaren 

utsattes för i förhållande till idrott, studier, privatliv samt i en kombination av dessa, med 

fokus på anpassning till en ny miljö, var en central del i denna delen. Deltagarna blev även 

tillfrågade ”Uppstod det någon rollkonflikt?” och ”Vilken roll var viktigast och varför?”. 

Vidare bads deltagarna att svara på frågor om positiva och mindre positiva erfaranheter från 

det första året, copingstrategier de använde sig av för att hantera kraven från idrotten, 

studierna och privatlivet och den andra delen avslutades med att deltagarna fick ge 

rekommendationer till framtida studenter angående det första året på RIG: ”Vad lärde du dig 

av erfarenheterna från första året?” och ”Vad kan du rekommendera till framtida studenter?”. 

     Den tredje delen fokuserade på det andra året på RIG och även i denna del ställdes frågor 

om deltagarnas utmaningar kopplat till sin idrott, sina studier, sitt privatliv och hur de 

hanterade att kombinera dessa. Exempel på frågor var ”Vad var det för utmaningar och krav 

inom idrotten under andra året? Studierna? Privatlivet? Med att kombinera alla tre?”, ”Hittade 

du rutiner?” och ”Vad hade du för copingstrategier under andra år? Skiljde det sig från år 1? 

På vilket sätt?”. Fokus under det andra året handlade ännu mer om deltagarnas rollkonflikt 

och vilka copingstrategier som användes för att hantera utmaningarna som uppstod. Även den 

tredje delen avslutades med att deltagarna fick ge rekommendeationer angående utmaningarna 

som uppstod under det andra året på RIG.  

     Det fjärde delen behandlade det tredje året på RIG och även denna del fokuserade på 

utmaningar kopplat till de olika aspekterna, copingstrategier, rollkonflikter och positiva och 

mindre positiva erfaranheter. Exempel på frågor var: ”Hur avslutade du tredje året?, Vilka var 

utfallen? Hur kände du dig inför framtiden?”. Rekommendationer till kommande RIG-

studenter angående de utmaningar som kan uppstå ombads även deltagarna att delge, samt 

vilka copingstrategier som de ansåg sig ha haft nytt av. Andra exempel på frågor från denna 

del var ”Kan du delge positiva och mindre positiva erfarenheter från den första terminen? Vad 

hade du för förväntningar? Hur upplevde du den andra terminen?” och ”Vad lärde du dig av 

erfarenheterna från tredje året? Vad kan du rekommendera till framtida studenter angående 

det tredje året?”.  

     Den sista delen i intervjun handlade om deltagarna beslut att studera vidare på universitet 

eller högskola. I denna del ställdes frågor om deltagarnas motivation till detta beslut, hur 

beslutsprocessen såg ut, hur övergången från gymnasium till universitet/högskola hanterades 

samt vilka rekommendationer som kunde ges till RIG-studenter som funderar på att läsa 

vidare efter gymnasiet. Exempel från den avslutande delen var ”Varför började du på 

universitetet? Hur såg beslutsprocessen ut?” och ”Hur hanterade du övergången från 

gymnasiet till universitetet?”.  

 

Procedur 

Deltagare i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Breakwell, Smith & Wright, 

2012), där potentiella deltagare fick bekräfta via telefon och e-post om deras kriterier för 

studier vid RIG och universitet/högskola stämde överens med studiens syfte. Därefter 

presenterades mer information angående studien och upplägg av intervjuguiden vid personliga 
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möten, där deltagarna läste igenom samt signerade informations- och samtyckesbrev. Vid 

detta möte bestämde även deltagarna tid och plats för intervjutillfället och dessa bokades in. 

Författarna genomförde den första intervjun tillsammans och därefter utfördes tre intervjuer 

var. Intervjuerna tog mellan 61 och 77 minuter, där samtliga intervjuer spelades in. Vid behov 

kontaktades deltagarna ytterligare en gång via telefon och e-post för att utveckla de svar som 

uppfattades av författarna ha potential för mer värdefull information till studien och en ny tid 

och plats för uppföljningsfrågor planerades in. Uppföljningsfrågorna handlande om de 

finansiella aspekterna under gymnasietiden, för att täcka alla utvecklingsnivåer i modellen. 

Exempel på uppföljningsfrågor var ”Hur finansierades utrustning/material?”, ”Fick du någon 

lön från klubben?” och ”Hade du något extrajobb under gymnasietiden?”. Ett kort möte med 

varje deltagare genomfördes på cirka 20 minuter på samma intervjuplatser som tidigare. 

 

Analys 

När resultatet från studien skulle analyseras sammanställdes sex category profiles som 

analysmässigt liknar Lundman och Hällgren Graneheims (2017) kvalitativa 

innehållsanalysmetod, men författarna valde att presentera resultatet i linje med tidigare 

studier av Stambulova et al. (2013) inom det idrottspsykologiska fältet. För att skapa två 

övergripande kategorier använde forskarna en deduktiv ansats och alla category profiles var 

deduktiva. Med en deduktiv ansats menas att man strukturerar category profiles som baseras 

på en teori eller tidigare forskningsresultat och det är vägen från de mest generella till de mest 

konkreta enheterna (Smith & Sparks, 2016). Med en induktiv ansats menas att man 

strukturerar den övergående kategorin från rådatan, vilket är vägen från det mest konkreta till 

de mest generella enheterna (Smith & Sparks, 2016) och denna metod användes också när 

information från deltagarna bearbetades. Analysprocessen utgick från följande sex steg: 

1. Det första steget var att läsa igenom ljudfilerna och transkribera intervjuerna.  

2. Det andra steget var att separera relevant från irrelevant information och detta gjorde 

forskarna var för sig. Den relevanta informationen, rådatan, var den informationen som 

analyserades. Rådatan bestod av ett ord eller en mening. När den relevanta informationen 

hade separerats från den irrelevanta information, så markerade forskarna de meningsenheter 

som kunde användas till studien och de använde sig av blå färg för att markera utmaningar 

och grön färg för att markera copingstrategier och detta tillämpades för att separera de två 

delarna.  

3. Del tre innebar att forskarna analyserade meningsenheterna var för sig och jämförde sedan 

deras analyser av rådatan av utmaningar och copingstrategier separat år för år och diskuterade 

deras uppfattningar av resultatet. Efter att ha kommit överens om vad som var utmaningar och 

copingstrategier i intervjuerna så klipptes de meningsenheterna ut från intervjuerna som var 

relevanta.  

4. Steg fyra innebar att skapa övergripande kategorier och sex category profiles skapades 

därefter. Tre category profiles var för utmaningarna år 1–3 som idrottsstudenterna stött på och 

resterande tre category profiles var vad för copingstrategier idrottsstudenterna hade under år 

1–3 på RIG.  

5. I steg fem skapades higher order themes deduktivt och dessa var från de fem olika nivåerna 

från den holistiska karriärutvecklingsmodellen (Wylleman et al., 2013). Nivåerna innefattar 

idrott, skola, privatliv och kombination av alla tre faktorer. 

6. I steg sex skapades lower order themes utifrån resultaten från higher order themes i de sex 

category profiles.  

7. De rekommendationer som framkom från intervjuerna med de sju deltagarna 

sammanställdes som rekommendationer för framtida RIG-studenter vad gäller år 1–3 på RIG 

samt unversitetsstudier.   
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Resultat 

Som ett resultat av intervjuerna identifierades initialt sex category profiles, där tre category 

profiles innefattar utmaningar under de tre RIG-åren och tre category profiles innefattar 

copingstrategier under de tre RIG-åren. Varje årskurs omfattas av en category profile för 

utmaningar och en category profile för copingstrategier. På varje category profile 

identifierades fyra higher order themes och dessa var idrott, skola, privatliv och kombination 

av alla tre faktorer. I studien innebär utmaningar vad en individ vill uppnå i de fyra olika 

områdena och copingstrategier är hur en individ går tillväga för att hantera kraven som 

uppstår. Dessa resultat presenteras nedan. Utifrån dessa resultat presenteras sedan deltagarnas 

rekommendationer för framtida RIG- och universitetsstudenter. 

 

Utmaningar år 1 

Under det första året på RIG bestod utmaningarna (95 raw data units) till stor del av att 

hantera anpassningen till en ny tillvaro på gymnasiet (se Bilaga 3). Främst uppstod det 

svårigheter med att kombinera alla tre faktorer (34 raw data units) och tidshantering (27 raw 

data units) var den svåraste utmaningen att anpassa sig till. Inom de idrottsliga utmaningarna 

(29 raw data units) upplevde deltagarna att hantering av hårdare träningsklimat (17 raw data 

units) var den viktigaste utmaningen. Utmaningarna inom skolan (21 raw data units) 

upplevdes främst vara hantering av akademisk nivåökning (nio raw data units). Området det 

upplevdes vara minst antal utmaningar i var inom privatlivet (elva raw data units), där 

utmaningen var att ta hand om sig själv i en ny miljö och bo själv för första gången (åtta raw 

data units). 

 

Kombination av alla tre faktorer 

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade fyra lower order themes och 34 

raw data units. 

     Tidshantering 

Utifrån lower order theme tidshantering var deltagarna överens om att den största utmaningen 

under det första året var att få tillräckligt med tid till alla aktiviteter. Utmaningarna deltagarna 

nämnde i denna lower order theme var bland annat brist på planering och brist på 

återhämtning, vilket Elsa beskrev: “Man var ju uppe från typ sju till tolv på kvällen /.../ och 

man blev liksom aldrig färdig. Efter varje träning tänkte man redan på nästa /…/ och man var 

ju alltid stressad över saker som var på gång”. Deltagarna nämnde också långa dagar utanför 

hemmet och tidskrävande pendling som en utmaning, vilket Johan berättade enligt följande: 

 

Det blev ganska jobbigt för du kunde ha en träning på morgonen och sen skulle du 

iväg och ha träning på kvällen efter skolan. Hemifrån till skolan var det inte så långt, 

men jag pendlade ju från skolan ganska långt till där jag tränade med laget /.../ så det 

blev 12-timmarsdagar egentligen. 

 

Till sist poängterades även brist på fritid som en utmaning för en av deltagarna.  

     Hantering av ny främmande miljö 

Till lower order theme hantering av främmande miljö menade även deltagarna att stress över 

ny krävande miljö var en utmaning när de började studera på RIG. Elsa medgav att: 

 

Vi skolkade ju en del hela klassen för att man var så trött när man höll på i stallet, 

vilket gjorde att man inte riktigt orkade med skolan. Det var en väldigt stor stress för 

mig och något man hade problem med. 
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En annan utmaning var panikkänslor över ny skola och stadsdel. För Johan, som började RIG 

i en annan stadsdel, beskrev han det som att: “Jag kände panik när jag började gymnasiet, för 

att jag bytte stadsdel. Jag är uppväxt i innerstan där det är på ett visst sätt och skolan låg ute i 

en förort där man inte hade varit så mycket förut”. 

     Hantering av sociala normer 

Till lower order theme hantering av sociala normer förklarade Petra att det var en utmaning 

när hon inte fick den bekräftelsen och feedbacken av omgivningen som hon ansåg sig 

förtjäna. Petra sa att: “Jag söker mycket bekräftelse och vill höra att jag är duktig när jag har 

gjort något bra, men kulturen var sådan att ingen fick lov att vara bra”. Petra menade vidare 

att det var tufft eftersom: “Det negativa landade mycket på det sociala, där man hela tiden 

behövde tävla och typ aldrig fick bekräftelse”. 

     Högre krav på eget ansvar 

Till lower order theme högre krav på eget ansvar var det en utmaning för en av deltagarna att 

inte få hjälp från äldre studenter med att anpassa sig till den nya tränings- och skolmiljön. Jan 

förklarade att: “Tanken var att vi skulle ha en fadder som kanske gick i trean och som skulle 

hjälpa oss i början, men vi fick inget av det som de hade lovat, utan man fick ta mycket 

ansvar själv”.  

Idrott 

Higher order theme från idrott hade tre lower order themes och 29 raw data units. 

     Hantering av hårdare träningsklimat 

Utifrån lower order theme hantering av hårdare träningsklimat uppkom det många nya 

idrottsliga utmaningar för deltagarna och majoriteten av deltagarna menade att ökad 

träningsmängd och träningsintensitet var den mest krävande utmaningen. Frida delgav att: 

“Det var hård träning och att lägga till tre pass i veckan är ju rätt mycket, från ingenting 

egentligen”. Deltagarna nämnde även att en utmaning var att vänner blir konkurrenter, vilket 

var en ny erfarenhet. Petra beskrev detta enligt följande: 

 

Det blev helt annorlunda när man nu helt plötsligt skulle träna för att kunna vinna över 

varandra. Jag var bra kompis med dem, men det var hela tiden att vi också tävlade mot 

varandra och typ ”jag vill vara bättre än dig, så du får inte lov att vara bra.  

 

Icke anpassad träning var också en utmaning för deltagarna, exempelvis att tjejer och killar 

hade samma förväntningar på prestation på sig. 

     Hantering av samarbete med ny tränare  

Till lower order theme hantering av samarbete med ny tränare menade majoriteten av 

deltagarna att en utmaning var hårdare krav från tränare. Elsa sa att: “I idrotten var de väldigt 

stränga och de sa typ “antingen gör du det rätt eller så kan du hoppa av och lämna träningen”. 

Det kunde vara väldigt tufft och vi grät nästan efter varje hoppträning hela första året”. 

Deltagarna nämnde även att rädsla för att misslyckas var en utmaning. Jan berättade att: “Jag 

var lite rädd att göra fel inför tränaren det första året, men sen så tänkte jag “äh, det gör 

inget”.  

     Idrottsliga antagningskrav till RIG 

Till lower order theme idrottsliga antagningskrav till RIG påpekade några av deltagarna att 

fystest var en utmaning för att bli antagen till RIG. Bruce förklarade att: “Vi åkte upp där och 

körde fysiska tester och specifika bowlingtester och de mätte ens snitt från matcher och 

tävlingar som man har under ett helår /.../ för det var såna kriterier som de kollade på”. 

Ojämställd platsfördelning beskrevs även som en utmaning av Frida i antagningsprocessen då 

hon sa att: “När jag gick så fanns det bara bestämda killplatser, men de tog in tjejer, om det 

var max fem platser varje år, om det fanns utrymme”. I samma antagningsprocess förklarade 

även Frida att det fanns ett meritkrav för att komma in på programmet: 
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De kollade på om man spelade i landslaget /.../ så det var en merit du behövde ha för 

att komma in. Jag hade då när vi ansökte inte spelat någon landslagsmatch än, men jag 

hade blivit uttagen och jag skulle bli landslagsspelare senare, så jag hade svårt att 

komma in först. 

 

Skola 

Higher order theme från skola hade tre lower order themes och 21 raw data units. 

     Hantering av akademisk nivåökning 

Till lower order theme hantering av akademisk nivåökning nämnde deltagarna att en 

utmaning var att det var svårare i gymnasiet än i grundskolan att få höga betyg. Frida delgav 

att; 

Jag har alltid varit så att jag vill vara bäst på allt, så jag ville ju ha högsta betyg i alla 

ämnen också /.../ så i början blev jag väldigt besviken när jag inte fick A, men sen 

insåg jag att A är väldigt svårt att få, så jag var väldigt nöjd med att få ett B eller C. 

 

Att inte hamna efter i kurserna sågs också som en utmaning hos deltagarna. Jan förklarade att:  

 

Man fattade inte riktigt på genomgångarna när man kom på en onsdag. Om det fanns 

två lektioner på måndag eller tisdag och så kommer man på onsdagen eller torsdagen 

så märkte man att man låg två veckor efter redan efter någon månad.  

 

Hårdare kunskapskrav och mer eget ansvar än tidigare sågs också som en utmaning hos 

deltagarna och det tog ungefär en termin att komma in i gymnasieskolans krav och principer. 

     Hantering av sociala relationer i skolmiljö 

Till lower order theme hantering av sociala relationer i skolmiljö upplevdes den största 

utmaningen vara att lära känna nya människor ensam i en ny miljö, vilket Frida beskrev: “Jag 

var väldigt nervös när jag skulle börja, för jag kände en tjej som skulle börja samtidigt, men 

hon var borta på landslagsuppdrag, så jag var helt själv då, vilket var lite läskigt”. Vidare 

nämndes det även att en utmaning i den nya sociala kontexten var att inte påverkas av 

grupptryck och andras värderingar, vilket Wilma förklarade som:  

 

Jag tycker ju om att läsa och plugga, men många tyckte att man bara skulle göra det 

som behövdes och sen var det fine /.../ och då går man ju nästan in i det också, fastän 

man själv tycker det är roligt och behöver lägga ner mer tid än vad andra gör. 

 

En av deltagarna menade också att det var en utmaning att komma in i klassen och vara en del 

av en helhet, då klassen ofta delades in i idrottare och icke-idrottare. 

     Brist på samarbete hos lärare 

Till lower order theme brist på samarbete hos lärare uppgav deltagarna att oflexibilitet vid 

inlämningar var en utmaning. Elsa berättade att: “Jag kommer ihåg att man var alltid efter 

med inlämningar. Vi ringde och frågade jämt om vi kunde få några dagar till på oss, vilket vi 

inte fick, så det var tufft”. Elsa beskrev också att det var en utmaning att det fanns ingen 

extrahjälp vid behov: 

 

Eftersom vi bara hade två dagar i veckan när vi var inne på skolan så hade vi ingen 

möjlighet att få hjälp efter skolan. Om vi körde fast en annan dag när man var i stallet 

så kunde vi inte få hjälp. 

 

Privatliv 
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Higher order theme från privatliv hade två lower order themes och 11 raw data units. 

     Hantering av att ta hand om sig själv 

Till lower order theme hantering av att ta hand om sig själv medgav deltagarna att flytta 

hemifrån för första gången var en utmaning. Bruce förklarade att: “Det var tufft i början att 

flytta hemifrån och klara sig själv. Man ska laga mat, tvätta, handla, städa, planera allting 

själv. Så det var tufft och man ska ha koll på skolschema, göra läxor och hinna med 

träningen”. Deltagarna berättade även att få hemlängtan var utmanande och Bruce var en av 

dem som fick hemlängtan och som funderade över om han hade gjort rätt val: “Framförallt de 

två första månaderna hade man så mycket hemlängtan. Man kände inte folk och visste inte om 

man skulle få ihop schemat och hela den biten.” 

     Hantering av relation med vänner 

Till lower order theme hantering av relation med vänner hade vissa deltagare det utmanande 

med att det fanns en brist på förståelse hos gamla klasskamrater. Johan berättade att: “Man 

fick välja bort rätt mycket på helger. Du kunde inte gå på den här bion, festen, det var såhär 

“nej jag har fotboll liksom, jag måste vila”. Vissa kunde inte riktigt förstå det och tyckte det 

var konstigt”. Wilma medgav också att bli utfryst av vänner var en tuff utmaning, då hon sa: 

“Jag förstod inte att de som jag trodde var mina vänner inte ville umgås med mig /…/ och det 

var jättesvårt att hantera”. Det var en utmaning att umgås med vänner utanför idrotten när den 

tog upp så mycket tid, vilket innebar att hon inte kunde umgås på samma villkor. 

 

Coping år 1 

Under det första året på RIG bestod copingstrategierna (61 raw data units) av att hjälpa till 

med anpassningen, så att deltagarna kom in i den nya tillvaron på gymnasiet (se Bilaga 4). 

Främst var det copingstrategier i privatlivet (26 raw data units), i form av socialt stöd (14 raw 

data units) som nämndes mest. Avsevärt färre raw data units kunde kopplas till skola (13 raw 

data units), idrott (tolv raw data units) och kombination av alla tre faktorer (tio raw data 

units). I skolan var samarbete med lärare (sju raw data units) viktigast, i idrotten var återigen 

socialt stöd (åtta raw data units) viktigast och inom kombination av alla tre faktorer hade nära 

avstånd (fem raw data units) betydelse. 

 

Privatliv 

Higher order theme från privatliv hade tre lower order themes och 26 raw data units. 

     Socialt stöd 

Till lower order theme socialt stöd förklarade deltagarna att det var många personer de fick 

stöd från i sitt privatliv. Främst fick deltagarna stöd från sina vänner och föräldrar i form av 

instrumentellt stöd. Bruce beskrev det som att: “När man lär sig det här med att laga mat, 

städa och handla så kommer man in i det ganska snabbt för alla på boendet gör samma sak. 

Det blir att man sitter i samma båt och hjälper varandra”. Frida förklarade också att familjen 

var viktig i början av det första året, när hon sa att: “Jag fick mycket hjälp av min familj som 

kom med matlådor ibland och handlade lite ibland, så man behövde inte göra allting själv”. 

Ett annat instrumentellt stöd som en annan deltagare också nämnde var att husmödrar på 

anläggningen där hon bodde också försåg studenterna med tjänster, så som städning och 

inhandling av mat. 

     Snabb anpassning till ny miljö 

Till lower order theme snabb anpassning till ny miljö var vardagsrutiner en form av 

copingstrategi för deltagarna. Bruce förklarade att: “Andra terminen var det lättare att komma 

tillbaka. Då kände man folket, kunde sitt schema och kom in i det snabbt igen så då var det 

mycket lättare att börja igen”. En annan form av copingstrategi för deltagarna var att göra 

aktiviteter utanför idrotten. Jan berättade att: “Det var mycket att man hängde med 
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kompisarna efter skolan och spelade FIFA och typ Mario Kart eller vad det heter, så att man 

kom in i gruppen liksom”. Detta ledde till en snabbare anpassning till den nya sociala miljön. 

     Ekonomiskt stöd 

Till lower order theme ekonomiskt stöd beskrev deltagarna att boendestöd var en effektiv 

resurs och hjälpte till med den ekonomiska biten, som kan vara svår att hantera som ny 

student. Jan berättade att: “Jag hade inackorderingsbidrag från min hemkommun och 

bordtennisklubben jag tränade hos fixade lägre hyra”. För deltagarna hjälpte det även till att 

ha ett extrajobb vid sidan av skola och idrott för att ha råd med exempelvis material och resor 

och Bruce var en av deltagarna som hade det. Han förklarade att: “Jag jobbade extra som 

diskplockare och servitör på en lokal nattklubb för att tjäna lite extrapengar”. 

 

Skola 

Higher order theme från skola hade tre lower order themes och 13 raw data units. 

     Samarbete med lärare 

Till lower order theme samarbete med lärare berättade deltagarna att det hjälpte mycket att det 

fanns en flexibilitet hos lärare vid inlämningar och frånvaro. Johan förklarade att: “Lärarna 

kände en stolthet att det fanns idrottsklasser, vilket gjorde att det aldrig var några problem 

ifall man skulle iväg. Hade vi bortamatch en fredag kunde man gå tidigare och man behövde 

inte ha något skriftligt intyg”. Det var även positivt och hjälpande för en av deltagarna att ha 

en nära relation till lärarna, vilket Frida medgav när hon sa att: “Lärarna frågade alltid hur det 

gick, om man hann med alla lektioner och typ om man hade hunnit tvätta /.../ så det blev 

liksom som en extrafamilj som hade koll på en”. 

     Positiv attityd till skolan 

Utifrån lower order theme positiv attityd till skolan delgav deltagarna att det var en 

copingstrategi att ha självdisciplin vid skoluppgifter, vilket Johan menade när han sa: “Skolan 

var aldrig ett problem, så man behövde inte anstränga sig jättemycket utöver tiden man var i 

skolan. Man fick se till att göra saker där så slapp man det hemma sen för där fanns det inte 

jättemycket tid”. För Bruce var prioritering av skola också en form av copingstrategi. Skolan 

var viktig och han delgav att: 

Jag har blivit uppfostrad att ta skolan seriöst. Den tog jag på allvar, även om 

bowlingen var det som var kul och det jag ville göra mest så tog jag ändå skolan på 

allvar och såg till att det gick bra i alla ämnena. 

 

En annan copingstrategi för Elsa var att hon var nyfiken och hade lätt att ta till sig ny 

kunskap, vilket gjorde att hon sällan hamnade efter och kunde fokusera på idrotten och 

privatlivet. 

     Skolresurser 

Till lower order theme skolresurser hjälpte det mycket för Jan att skolan erbjöd 

privatlektioner utöver ordinarie schema, Jan berättade att: “Andra terminen fick vi 

privatlektion i matematik. Jag och en annan pingiskille fick hjälp av en lärare, så då hamnade 

man inte efter för mycket i skolan”. Frida delgav att de fick ha team-building med klassen och 

sa att: “Vi hade mycket att vi skulle lära känna varandra och lära känna skolan första veckan 

egentligen, så då behövde man inte fokusera så mycket på plugget”. 

 

Idrott 

Higher order theme från idrott hade tre lower order themes 12 raw data units. 

     Socialt stöd 

Utifrån lower order theme socialt stöd var tränare en viktig form av informativt stöd för 

deltagarna och Elsa beskrev det som att: “Man hade såna utvecklingssamtal med tränaren där 

man liksom fick mer konkret vad man kunde göra för att bli bättre”. En annan form av stöd 
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som var viktigt för deltagarna var lagkamrater, som ofta bidrog med emotionellt stöd. Jan 

förklarade att: 

 

Man hade lite samtal med kompisar som sa “det vänder snart” och ”man ser att du har 

det i dig.” Liksom, det var bra feedback man fick att “det märks att du har blivit bättre 

i spelet, du ska bara få till det mentala”.  

 

     Vilja att utvecklas 

Till lower order theme vilja att utvecklas var inställning för att lyckas en copingstrategi för 

deltagarna. Elsa beskrev att: “Vill man liksom nå någonstans får man vara beredd att lägga 

ner timmarna och jobba för det, för ingenting kommer gratis”. En annan copingstrategi som 

Jan nämnde var att skapa en långsiktig målinriktning. Jan beskrev att: “Precis när jag hade 

börjat gymnasiet satte jag som mål att jag ville spela i Tyskland i Bundesliga om fem, sex år”. 

     Extraträning utöver ordinarie träning 

Utifrån lower order theme extraträning utöver ordinarie träning använde sig Elsa av en form 

av copingstrategi genom att få en bättre fysik genom gymträning, Elsa menade att: “Du måste 

spendera många timmar i sadeln och eftersom jag inte hade egen häst var det lite kämpigt, 

men jag tränade mycket på gymmet för att få ihop en fysik för att orka med ridningen”. Elsa 

fick träna mycket på gym för att kunna vara redo när hon fick chansen att rida på en lånad 

häst.  

 

Kombination av alla tre faktorer 

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade fyra lower order themes och tio 

raw data units. 

     Avstånd  

Till lower order theme avstånd underlättade det för några av deltagarna att ha nära till skola 

och idrottshall. Bruce delgav till exempel att: “Från boendet till skolan var det inte mer än 

fem minuters promenad och från boendet till bowlinghallen tog det väl tio minuter att cykla 

/.../ så det var ju inga jätteavstånd, utan man kunde liksom gå där emellan”. Frida instämde i 

att det underlättade att ha nära till skola och idrottshall när hon sa: “Det var skönt att ha kort 

till skola och kort till träning /.../ och bussen gick ju direkt”.  

     Strukturering av livspussel 

Utifrån lower order theme strukturering av livspussel använde sig några av deltagarna av 

veckoplanering som en copingstrategi, Frida förklarade att hon planerade för kommande 

veckan genom att: 

 

Jag satte mig inför varje vecka och gick igenom vad jag hade för uppgifter och 

inlämningar. Hade jag tid att göra dem efter träningen eller skulle jag åka direkt från 

skolan till ishallen och sätta mig där och plugga? Eller om vi hade bortamatch innan 

ett prov kanske jag fick sitta på bussen och plugga till och från matchen. Det var 

mycket planering när jag skulle hinna få in plugget i mitt träningsliv. 

 

     Personliga egenskaper 

Till lower order theme personliga egenskaper hjälpte det för Elsa att hon var stresstålig som 

person och det kom fram när hon sa: “Jag skulle säga att jag är ganska stresstålig överlag och 

jag körde alltid på, även när det blev tufft”. Tack vare att Elsa var stresstålig kunde hon ha 

“många bollar i luften” och då hantera när det var mycket att göra med de tre faktorerna. Elsa 

delgav också att hennes arbetsmoral var en copingstrategi vilket visade sig när hon sa: 
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Man utvecklades mycket och fick verkligen lära sig att ta ansvar när man var i stallet. 

Då var man ansvarig någon vecka och var i stallet varje dag, skötte allting, såg till vad 

alla skulle göra. Det är någonting som har följt med mig i livet, när jag är på andra 

jobb, att jag alltid vill att man ska vara effektiv och göra det bra.  

 

     Samarbete mellan idrott och skola 

Utifrån lower order theme samarbete mellan idrott och skola underlättade det mycket för 

Bruce att det fanns en flexibilitet mellan tränare och lärare. Bruce förklarade att: “Man får 

mycket hjälp från tränarna som var jättetillmötesgående. Sen med skolan så hade dem flesta 

av våra lärare någon form av kontakt med våra bowlingtränare, så den kommunikationen var 

ändå bra”. Detta ledde till att det sällan uppstod kommunikationsbrist eller missförstånd som 

eventuellt hade försvårat kombinationen mellan idrotten och skolan. 

 

Utmaningar år 2 

Under det andra året på RIG upplevde deltagarna utmaningar (66 raw data units) inom 

idrottslig och akademisk nivåökning och tidshantering återigen (se Bilaga 5). De mesta 

utmaningarna upplevdes vara inom idrotten (26 raw data units) och hantering av idrottslig 

nivå ökning (15 raw data units) var den mest frekvent nämnda. När det gäller kombination av 

alla tre faktorer (16 raw data units) var tidshantering (elva raw data units) återkommande. 

Utmaningarna i skolan (14 raw data units) bestod främst av motivationsbrist (sju raw data 

units). I privatlivet (tio raw data units) upplevdes det inte behövas samma utsträckning av 

copingstrategier och där var hantering av nya sociala sammanhang (fem raw data units) som 

var påträffande. 

 

Idrott 

Higher order theme från idrott hade fyra lower order themes och 26 raw data units. 

     Hantering av idrottslig nivåökning 

Till lower order theme hantering av idrottslig nivåökning blev det andra året mer utmanande 

för deltagarna genom att det fanns hårdare resultatkrav. Wilma berättade att: “Man hade ju 

andra krav på sig när de visste vad man kunde och då hade vi haft mästerskap på sommaren 

också och då hade jag lyckats prestera jämfört med året innan /.../ så kraven hade helt klart 

steppats upp”. En annan utmaning för några av deltagarna var uppflyttning till bättre lag och 

Bruce delgav att: “I klubblaget gick jag ju från vårt c-lag till vårt b-lag, vilket var en högre 

division. Så där blev det ju lite mer krav på att kunna hålla den platsen”. Det fanns även andra 

utmaningar för deltagarna, som bestod av; hårdare krav från tränare, bibehålla prestationsnivå, 

hårdare konkurrenssituation i laget och periodiserad träning.  

     Hantering av skada 

Utifrån lower order theme hantering av skada var en av utmaningarna för deltagarna att 

hamna i en identitetskris och Frida förklarade detta genom att: “Då skadade jag mig ordentligt 

och det kom som en riktig käftsmäll att inte kunna göra det som man egentligen gjorde under 

hela sin fritid och hela sitt privatliv också”. En annan utmaning för några av deltagarna, 

särskilt Frida, var att tvingas in i ofrivilliga träningsrutiner. Frida beskrev att: “Det var ganska 

tufft att nu tre gånger i veckan bara gå ner och titta på eller köra rehab helt själv och det var ju 

verkligen något nytt för mig, att inte få träna på det sättet jag ville”. För Frida var också 

frustration över maktlöshet en utmaning inom idrotten. 

     Hantering av mental prövning 

Till lower order theme hantering av mental prövning var en utmaning för Petra att uppleva 

brist på motivation och att försöka återupprätta den. Petra berättade att: “Så jag blev ju bättre 

igen, men det var inte lika roligt att träna”. En annan utmaning för Jan var att han drabbades 

av en maladaptiv inställning: 
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Ibland fick man sparra mot ettorna och då tyckte man “nej de är inte så duktiga, varför 

ska jag sparra med dem” /.../ så ibland blev det att man var tvungen att spela med 

sämre spelare och då gjorde man dåliga träningar och man hade ju lite fel inställning 

där. 

 

Andra delar som var utmanande för några av deltagarna var brist på självförtroende och 

hämmande nervositet inför hoppträning.   

     Materialbrist 

Utifrån lower order theme materialbrist hade Elsa en utmaning genom att hon inte hade 

tillgång till egen häst. Hon berättade att: “Det är klart att det var den största utmaningen inom 

ridningen, just att man inte hade en egen häst och kunde lägga ner mer tid och rida mer”. 

 

Kombination av alla tre faktorer 

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade fyra lower order themes och 16 

raw data units. 

     Tidshantering 

Till lower order theme tidshantering var brist på återhämtning en stor utmaning för många av 

deltagarna. Johan sa att: “Det var samma som i ettan. Man var ju sliten i perioder alltså. Men 

det gick ju ganska bra ändå, men det är klart, det hade kunnat varit bättre pulsering av 

träning”. En annan utmaning för deltagarna var att det hela tiden var ett hektiskt schema, 

vilket Elsa medgav när hon sa att: “Det var så tajta scheman liksom, så fort du verkligen hade 

gjort någonting så var det ju nästan alltid något annat som man behövde göra eller tänka på. 

Så man hann aldrig riktigt liksom coola ner”. Andra utmaningar för deltagarna var att det var 

långa dagar utanför hemmet och att fördela tiden jämnt mellan aktiviteter.   

     Hantering av sociala normer 

Utifrån lower order theme hantering av sociala normer var det utmanande för särskilt Petra då 

hon återigen upplevde brist på bekräftelse och feedback. Petra menade att: “Jag blev bättre 

igen /.../ men fick i och för sig fortfarande inget beröm för det såklart, för nu var det någon 

annan som var bra”. Hon förklarade att de nya ettorna presterade bättre än henne och 

uppmärksammades istället. 

     Utmaning att vara god förebild 

Till lower order theme utmaning att vara god förebild var det en utmaning för några av 

deltagarna att hjälpa nya studenter att anpassa sig till det nya studentlivet på gymnasiet. Jan 

delgav att: “Ibland hjälpte vi ettorna som kom in också och då kände man att det inte var 

samma som första året. Nu fick man vara fadder och ta ett annat ansvar och visa vägen för de 

nya liksom”. Under Jans första år fanns inte denna hjälp att få själv och det var en utmaning 

att hantera detta. 

     Ekonomiska utmaningar 

Utifrån lower order theme ekonomiska utmaningar var det brist på vinstpengar vid 

internationella tävlingar som var en utmaning för framförallt Bruce, där han förklarade att: 

“Det är inte så mycket vinstpengar inom bowlingen. En topp 10 placering på Europatouren 

kan vara mellan 7000-15000, beroende på tävling. En topp 10 placering i Sverige ger i 

genomsnitt 2000. Men det var svårt att nå dem placeringarna”.  

 

Skola 

Higher order theme från skola hade tre lower order themes och 14 raw data units. 

     Motivationsbrist 

Till lower order theme motivationsbrist var den största utmaningen för deltagarna att de hade 

brist på inställning till skolan. Petra medgav att: “Kanske att jag skulle ha läst natur istället 

och det började jag tänka på under våren i tvåan, men då var det lite sent att byta om jag inte 
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skulle gå om helt”. Vissa deltagare tvivlade på utbildningsnivå och de ifrågasatte sig själva 

om valet av skola och utbildning var rätt. En annan utmaning för några av deltagarna med 

skolan var prokrastinering av skoluppgifter. Frida var en av deltagarna som hade problem 

med detta och hon medgav att: “Jag pluggade nästan mindre när jag inte tränade så mycket, 

för att då kändes det som att man kunde skjuta på det så pass mycket. Man tänkte att man 

kunde göra det sen eftersom man hade så mycket tid”. Det fanns även en utmaning för Frida 

som handlade om koncentrationssvårigheter i skolan på grund av skada. 

     Hantering av sociala relationer i skolmiljö 

Utifrån lower order theme hantering av sociala relationer i skolmiljö handlade det för 

deltagarna om att det blev en försämrad sammanhållning i klassen. Elsa förklarade att: “Det 

var mycket mer konflikter inom klassen. Alltså det blev mycket mer grupperingar och mycket 

mer konflikter, så det blev tråkig stämning.” Det fanns även utmaningar för några av 

deltagarna som handlade om en rädsla för exkludering av klasskamrater. Petra var en av 

deltagarna som kände detta och förklarade detta som att: “Fokuset i skolan handlade ganska 

mycket om att inte blanda mig i deras drama och samtidigt inte vara utanför gänget”. 

     Hantering av akademisk nivåökning 

Till lower order theme hantering av akademisk nivåökning var det utmanande för några av 

deltagarna att det blev hårdare kunskapskrav under det andra året. Jan beskrev att: “I skolan 

hoppade man in i fortsättningskurserna. Plugget var ju mer avancerad nivå. Första året var 

mer repetition från nian /.../ och jag kommer ihåg tvåan var nog lite svårare, kanske svårast av 

alla åren”. 

 

Privatliv 

Higher order theme från privatliv hade tre lower order themes och tio raw data units. 

     Hantering av nya sociala sammanhang 

Utifrån lower order theme hantering av nya sociala sammanhang var rädsla för exkludering av 

socialt umgänge en utmaning för deltagarna. För Jan innebar det att: “Folk festade mycket på 

den tiden. Första året gick jag inte på så mycket fester men sen andra året festade alla, även 

dem jag bodde med. Man drogs med lite där, nu skulle man festa och träffa annat folk”. 

För Jan var det också en utmaning att stå emot grupptryck. Detta yttrade sig när han sa: 

Ibland var det lite jobbigt när det kom till helger. Hade man tävlingsfri helg brukade 

man åka hem, men det var mycket fester på helgerna. Då kände man ibland att “nej, 

jag vill vila den här helgen” för då har man tränat mycket hela veckan. Men då blev 

det “nämen du är så tråkig”, av sina kompisar liksom. 

 

En annan utmaning för Jan var att det fanns en rollkonflikt med idrotten, där han blev 

“festaren” istället “för idrottaren”, vilket var utmanande att hantera. 

     Hantering av ohållbar boendesituation 

Till lower order theme hantering av ohållbar boendesituation var det att inte bo hemma som 

var en utmaning för några av deltagarna inom privatlivet. Frida delgav:  

Att då inte bo hemma var väldigt, väldigt jobbigt. Min kompis som jag bodde med 

kunde ju inte ta hand om mig som om hon var min mamma liksom. Jag kunde inte 

begära av henne att hon skulle ta hand om mig på det sättet. 

 

För Jan var det även utmanande i och med att han upplevde en otrygghet i hemmet. Han 

beskrev särskilt en situation som att: “Man var ju lite rädd, för det var två killar som typ 

hotade oss och ville råna oss /.../ och en sprang in och snodde våra grejer”. 

     Hantering av identitetskris  

Utifrån lower order theme hantering av identitetskris var det utmanande för några av 

deltagarna att de upplevde att de var ensamma och inte hade någon som förstod deras 
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situation, exempelvis vid skador. Wilma var en av deltagarna som fick hantera detta och hon 

menade att: “Man mådde ju psykiskt dåligt och var väldigt ledsen. Jag var inte där på alla 

träningar som förut och då blev man väldigt, väldigt ensam”. 

 

Coping år 2 

Under det andra året på RIG bestod copingstrategierna (52 raw data units) av att hantera 

rutiner och idrottslig och akademisk nivåökning (se Bilaga 6). Återigen var de viktigaste 

resurserna i privatlivet (19 raw data units), där det sociala stödet (17 raw data units) var mest 

behjälpligt. I ungefär samma utsträckning var idrottsliga copingstrategier (18 raw data units) 

viktiga. Socialt stöd (sex raw data units) var återigen viktigt, men även extraträning för att 

hantera den idrottsliga nivåökningen (fyra raw data units) var påfallande. Copingstrategier 

kopplat till skola (åtta raw data units) och kombination av all tre faktorer (sju raw data units) 

upplevdes inte som lika behövliga, men där var studiestöd (fyra raw data units) och 

prioritering av välmående (fyra raw data units) mest förekommande. 

 

Privatliv 

Higher order theme från privatliv hade två lower order themes och 19 raw data units. 

     Socialt stöd 

Till lower order theme socialt stöd var den största delen föräldrar som bidrog med 

instrumentellt stöd, vilket Johan förklarade när han sa att: 

 

Det var alltid skönt att komma hem när man var helt slut och så var mamma och pappa 

där och maten var klar. Maten blir ju central här på något sätt /.../ för hade man 

kommit hem och så hade man varit tvungen att steka köttbullar när man var 15, 16 

bast, då hade man ju blivit tokig. Det hade man inte orkat. 

 

Ett annat stöd för deltagarna var kompisar, som främst stod för emotionellt stöd, och att man 

kunde göra aktiviteter utanför idrotten. Petra beskrev det som att: “Då gick man ofta hem ihop 

med någon annan, eller cyklade, och så gick man och handlade ihop, fikade och ibland lagade 

man mat ihop. Ibland lagade man mat själv och sen så sågs man kanske senare på kvällen”.  

     Förbättrad boendesituation 

Utifrån lower order theme förbättrad boendesituation underlättade det för Frida att flytta hem 

till föräldrarna. Hon menade att: “Sen så flyttade jag faktiskt hem efter ett tag, för jag mådde 

både fysiskt och psykiskt dåligt. När jag var hemma fick jag vara Frida också, inte bara 

ishockeyspelaren”. Hemma blev hon behandlad och sedd som någonting annat än 

idrottspersonen, vilket underlättade. En annan slags coping som gav ett lugn var att Jan 

flyttade till tryggare område. Han sa att: “Vi bodde samma personer, men vi hade flyttat in till 

stan. Först bodde vi nära skolan, men det var lite för stökigt, så det var därför vi flyttade 

faktiskt”. 

 

Idrott 

Higher order theme från idrott hade fem lower order themes och 18 raw data units. 

     Socialt stöd 

Till lower order theme socialt stöd var det framförallt nya tränare som fungerade som 

informativt stöd för några av deltagarna. Elsa förklarade att: “Vi fick en ny ridlärare som vi 

hade, som var mycket mer pedagogisk än hon vi hade haft första året. Den nya läraren var tuff 

men hon gjorde det på ett väldigt positivt sätt”. Ett annat typ av stöd, emotionellt stöd, 

upplevde Jan att han fick från sin gamla klubb då han sa att: “Man träffade ju folk från sin 

gamla klubb och de kunde säga att ”nu spelar du bättre” och ”nu har det släppt lite” och då 
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fick man ju lite boozt liksom”. Lagkamrater var ytterligare en källa till emotionellt stöd enligt 

deltagarna som uppfattades som positivt. 

     Extraträning utöver ordinarie träning 

Utifrån lower order theme extraträning utöver ordinarie träning använde sig Elsa av detta och 

fick då både bättre fysik genom gymträning och även bättre kondition genom löpning. Med 

detta menade hon att: “Jag försökte träna på gymmet och springa och sånt för att ändå vara 

stark i mig själv, så att man kan prestera när man fick dem möjligheterna”. 

     Vilja att utvecklas 

Till lower order theme vilja att utvecklas så valde några av deltagarna först och främst 

prioritering av idrott. Johan var en av deltagarna som gjorde det och medgav att: “Fotbollen 

var viktigast, men skolan hanka man sig igenom på ett bra sätt”. En annan inställning som 

Wilma hade som hjälpte henne var att ha en kortsiktig målinriktning. Hon berättade att: “Nu 

hade jag lite mer självförtroende eftersom jag hade lyckats ta två medaljer under sommaren 

och var kanske ännu mer målinriktad, för nu visste jag ju vad rutinerna krävde och vad jag 

behövde prestera för att ta mig framåt”. 

     Tillgång till material 

Utifrån lower order theme tillgång till material hade några av deltagarna sponsrad utrustning. 

Jan sa att: “Gällande utrustning så hade jag Butterfly som sponsor under det andra året där jag 

fick gummin och kläder”. Även Frida fick sponsrad utrustning. Detta kom fram när hon sa att: 

“Av damlaget blev vi sponsrade med hockeybyxor, hjälm, tröja och övriga lagkläder”.  

     Mentala färdigheter 

Till lower order theme mentala färdigheter jobbade Elsa med självreglering i avgörande 

lägen, för att kunna prestera inom sin idrott. Hon berättade att: “Det var väldigt mycket typ 

“tänk inte, bara andas”. Liksom “fokusera inte för mycket” för då börjar man övertänka. 

Hästen känner ju allt du gör liksom Börjar du spänna dig så känner den det”. Elsa jobbade 

även med mindfulness, vilket visade sig när hon sa:   

 

Jag fick ju hela tiden bara “jag kommer inte ramla av på det här hindret, vi kommer 

inte få nåt stopp” utan bara liksom rida banan. Jag fick hela tiden försöka fokusera på 

att göra sakerna istället för att ha massa scenarier om vad som kan gå fel. 

 

Skola 

Higher order theme från skola hade tre lower order themes och åtta raw data units. 

     Studiestöd 

Utifrån lower order theme studiestöd hade några av deltagarna stöd av flexibla lärare vid 

missade provtillfällen, varav Frida var en av deltagarna som hade detta stöd. Hon förklarade 

att: “Hade man en lång bortahelg med massa matcher och skulle ha test eller prov på måndag 

morgon så kunde man skjuta på det och göra det senare, så man fick ju faktiskt lite 

specialbehandling för att man var idrottare”. Ett annat stöd för några av deltagarna var att det 

fanns studiegrupper med klasskamrater. Johan beskrev det som att:  “Man blev mer och mer 

involverad med kompisarna i gymnasiet ju längre man gick, och man hjälpte alltid varandra 

om man fastnade med någon uppgift”. 

     Kännedom om skolmiljö 

Till lower order theme kännedom om skolmiljö var det underlättande för främst Frida att ha 

en social trygghet och ha en god lokalkännedom i skolan. Hon sa att: “Vårt gymnasium var 

väldigt litet, så man hittade överallt nu och man kände lärarna. Man kände sig liksom inte 

nervös för att gå till skolan, för att man inte skulle hitta eller inte känna någon i klassen”. 

     Positiv attityd till skolan 

Utifrån lower order theme positiv attityd till skolan hade Jan en god inställning till prioritering 

av skolämnen. Jan förklarade att: 
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Det blir svårt att ha ribban högt i skolan om man tränar så mycket, så där sänkte jag 

ribban på dem ämnena jag hade svårt för. Jag tänkte ”får jag G är jag nöjd”. Vissa 

ämnen hade man lättare för, typ idrott, och det var dem lektionerna jag tyckte var kul 

liksom så det var dem ämnena jag satsade på. 

 

Johan hade en annan inställning, vilket var självdisciplin vid skoluppgifter. Han menade 

att: “Jag hade inte så svårt att lära mig i skolan, utan man gjorde det mesta där och behövde 

inte ta hem så mycket.” 

 

Kombination av alla tre faktorer  

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade tre lower order themes och sju 

raw data units. 

     Prioritering av välmående 

Till lower order theme prioritering av välmående var det viktigt för några av deltagarna att 

ägna sig åt egentid och fokusera på vad de själva mådde bra av. Petra medgav att: “Jag åkte 

ofta hem på helgerna, för jag hade ett distansförhållande med en kille hemifrån då, så jag 

körde ofta helgträningen med honom och pluggade lite hemma så att jag kom undan lite från 

det”. För Petra hjälpte det också att ägna mer tid åt återhämtning också, vilket yttrade sig när 

hon sa:  

 

Tidigare så var jag van vid att man alltid skulle äta middag vid klockan halv sju typ, så 

det hade jag bara gjort fastän jag egentligen var vrålhungrig redan vid klockan fyra, 

men hon tyckte väl typ ”varför äter du inte middag klockan fyra då?”. Då började jag 

tänka att man faktiskt kan äta middag vid klockan fyra också, så det blev ett sätt att 

hitta en återhämtningsrutin.  

 

     Ekonomiskt stöd 

Utifrån lower order theme ekonomiskt stöd underlättade det för några av deltagarna att få 

finansierade måltider av skolan eller sponsorer. Jan delgav att: “Vi var ju sponsrade av ett 

gatukök som låg mitt emot hallen, så där fick man äta gratis en gång i veckan”. För en 

gymnasiestudent som inte kunde leva på sin idrott var detta ett sätt att spara in lite pengar på. 

     Social trivsel 

Till lower order theme social trivsel hjälpte det särskilt för Bruce att få en djupare relation sin 

med umgängeskrets, vilket yttrade sig när han sa: “På rasterna så träffade man bowlarna i 

bowlingrummet. Man hängde ju väldigt mycket med bowlarna, vilket jag inte såg som något 

negativt men det blev mycket tid tillsammans, även utanför banorna”. 

 

Utmaningar år 3 

Utmaningarna (64 raw data units) under det tredje året på RIG handlade återigen om att 

hantera idrottslig nivåökning och tidshantering, men under det sista året upplevdes det även 

vara en utmaning i att hantera vad deltagarna skulle göra i framtiden, efter gymnasiet (se 

Bilaga 7). De idrottsliga utmaningarna (31 raw data units) bestod främst i att hantera idrottslig 

nivåökning (nio raw data units) och hantera motgångar i form av skada (nio raw data units). I 

kombination av alla tre faktorer (14 raw data units) var tidshantering (nio raw data units) 

återigen en avgörande faktor. I privatlivet (tio raw data units) uppstod svårigheter med att 

hantera fester inför studenten (sju raw data units), vilket inte hade varit aktuellt under de två 

första åren. I skolan (nio raw data units) handlade utmaningarna mest om att hantera oro inför 

framtida karriärsval (fyra raw data units), vilket inte heller hade varit aktuellt tidigare.  

 

Idrott 
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Higher order theme från idrott hade fyra lower order themes och 31 raw data units. 

     Hantering av idrottslig nivåökning 

Till lower order theme hantering av idrottslig nivåökning hör bland annat att det blev hårdare 

konkurrenssituation i laget. Det innebar en ny situation för flera av deltagarna och Jan 

förklarade det som att: “Vi hade värvat in en bra spelare, eller ett ankare, som skulle vinna 

sina matcher och jag fick då ofta spela på andrabordet”. För Jan innebar den nya 

konkurrenssituationen att prestationsångesten ökade och han ville inte misslyckas när chansen 

dök upp. Han menade att: “Man fick inte alltid chansen att spela, så man kände lite press att 

man måste göra bra ifrån sig. Förlorade man en jämn match så trycktes man ju ner lite 

mentalt”. Utöver hårdare konkurrenssituation och prestationsångest var även hårdare 

resultatkrav, ökad träningsmängd och spel i högre division idrottsliga utmaningar som 

deltagarna nämnde. 

     Hantering av skada 

Utifrån lower order theme hantering av skada var brist på kunskap vid förstagångsskada en 

förekommande utmaning för deltagarna. Johan förklarade att: 

I och med utlåningen till en mindre klubb kom det lite skador som ett brev på posten 

vilket var tungt för det hade jag inte stött på innan. Det var en ljumske som gick 

sönder, axel som strula, knä som fortfarande är lite halvt. 

 

Även Wilma upplevde sin skada som svårhanterlig, särskilt eftersom hon tvingades införa nya 

ofrivilliga träningsrutiner. Hon berättade att: 

 

Nu hade jag ju skadat mitt knä allvarligt och det gjorde ju att jag inte kunde brottas 

och att jag inte kunde gymma på samma sätt, så hela det förändrades ju. Jag satt där 

själv kanske på min cykel eller med min pilatesboll eller så skulle jag gå till 

sjukgymnasten. 

 

Frustration över att inte kunna spela, brist på självförtroende och identitetskris upplevdes 

också av deltagarna som utmaningar vid skada under det tredje året. 

     Hantering av karriärövergångar 

Till lower order theme hantering av karriärövergångar hör både utmaningar tillhörande 

övergången från junior till senior och karriäravslut. Wilma menade att övergången från junior 

till senior var tuff, då hon sa att: “Sen var det ju vårt sista år som juniorer också på sommaren, 

så utmaningen var ju också att ta sig in i seniorgruppen, på seniornivå, och bli uttagen på 

seniortävlingar och bli accepterad av förbundskaptenen”. Jan tvingades istället hantera sitt 

karriäravslut och berättade att: 

 

Den ena killen jag bodde med skulle fortsätta spela, för han fick kontrakt i Superettan, 

så han spelade pingis på heltid ett år till tror jag /.../ men jag kände att jag inte var på 

den nivån riktigt och jag fick inga erbjudanden heller. 

      

     Problem inom förening 

Till lower order theme problem inom förening hör bland annat resursbrist och Johan 

förklarade det som att: “När jag var i den större klubben så fanns det resurser, man kunde få 

behandlingar. Men när jag inte kunde få det längre så kraschade det och det laget jag gick till 

hade väl inte riktig koll.” Detta innebar med andra ord brist på kunskap och erfarenhet hos 

personer i den nya föreningen, vilket var en utmaning för Johan. För Petra var 

föreningskonkurs en annan utmaning under det tredje året, då hon berättade att: 

Veckan innan fönstret stängde så meddelade min lagledare att han lägger ner laget 

utan någon ytterligare förklaring /.../ så då blev jag av med min cykel, jag blev av med 
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mitt lag och jag blev liksom tvungen att gå tillbaka och köra själv med min gamla 

klubb.  

 

Även föreningspolitik kategoriserades in av en av deltagarna till denna lower order theme. 

 

Kombination av alla tre faktorer  

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade tre lower order themes och 14 

raw data units. 

     Tidshantering 

Till lower order theme tidshantering placerades hektiskt schema, inget jobb utanför studierna 

på grund av tidsbrist och långa dagar utanför hemmet. Johan förklarade att: “Nej, det fanns 

inte tid för något extrajobb, då fotbollen tog upp all tid.” Elsa menade också att: “Det var 

fortfarande väldigt utmanande i och med att jag hade egen häst, och att hinna med allting när 

vi också hade unghästutbildningarna gjorde att det blev ju liksom ännu längre dagar”. 

     Ekonomiska utmaningar 

Till lower order theme ekonomiska utmaningar menade Bruce att kostnader vid 

internationella tävlingar tog upp en stor del av hans utgifter under det tredje året. Han 

påpekade att: “Det kostar ganska mycket per tävling, så dem första är mer lärdom. Men det 

har man inte råd med hur mycket som helst, utan till slut vill man börja ta sig till final så att 

man kan vinna pengar tillbaka”. Frida menade också att spelarna i laget betalade 

spelaravgifter, vilket yttrades när hon sa att: “Vi spelare betalade en spelaravgift på 3000 mitt 

sista år som finansierade bland annat resor till bortamatcher”. Även enskilda tävlingsavgifter 

för deltagarna som tävlade individuellt nämndes. 

     Utmaning att vara god förebild 

Utifrån lower order theme utmaning att vara god förebild identifierades utmaningar som hade 

att göra med att hjälpa nya studenter att anpassa sig, både till idrotten och till skolan. Wilma 

sa angående det att:  

 

Nu var vi äldsta kullen och då hade ju de som var över oss gått ut och då hade vi en 

liten annan roll i brottargruppen, att vi fick ett mycket större ansvar att ta med de 

yngre och lära de yngre. 

 

Privatliv 

Higher order theme från privatliv hade två lower order themes och tio raw data units. 

     Hantering av fester inför student 

Till lower order theme hantering av fester inför student hör att det var vemodigt för 

deltagarna, då det var sista tiden med klassen: Jan förklarade att: “Man hängde väl mycket 

med kompisarna då lite mer där i slutet av terminen eftersom alla skulle försvinna sen /.../ och 

det var så nära studenten och jag festade lite mer och prioriterade inte träningen”. Privatlivet 

tog större plats i deltagarnas vardag generellt, vilket gjorde att träningen fick lida. För Jan var 

det även svårt att stå emot grupptrycket som uppstod under den perioden och han medgav att: 

“I slutet var det mer fester. Då skippade man en veckas träning någon gång inför studenten. 

Då hoppade man över hälften av träningarna, men det var okej tyckte jag. Det är ganska 

vanligt, så gör väl alla liksom?” 

     Hantering av utanförskap 

Till lower order theme hantering av utanförskap hör oron över risken att växa ifrån vänner. 

Under det sista året var Wilma skadad och upplevde det som en utmaning att klara sig själv, 

vilket visades när hon sa: ”Det var inte så att man blev utesluten, men man var ju mycket mer 

ensam på ett annat sätt. Ibland är det jobbigt att vara själv liksom. Utmaningen var liksom att 

hitta mig själv och stå på egna ben”. Petra brottades istället med vantrivsel och menade att: 
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“Man visste att snart så åker jag härifrån /.../ och det var alla rörande överens om också, att vi 

skulle härifrån, för man ville ha nya utmaningar”. Hon kände sig fortfarande inte bekväm i 

den miljön som hon hade spenderat tre år i. 

 

Skola 

Higher order theme från skola hade tre lower order themes och nio raw data units. 

     Hantering av oro inför framtida karriärsval 

Till lower order theme hantering av oro inför framtida karriärsval kategoriseras självtvivel 

över vem man var och risken över att inte komma in på önskad utbildning. Några av 

deltagarna var inte säkra på vad de ville göra efter gymnasiet eller vilka de var när de inte 

hade idrotten längre. Jan, som var på väg mot sitt karriärslut, berättade att: “Vad skulle man 

göra efter att man var klar? Det hade jag ingen koll på, med fortsatta studier på högskola och 

universitet. Jag kunde inget /.../ och jag hade verkligen ingen plan b och hade aldrig snackat 

om fortsatta studier”. Petra ville dock studera vidare, men menade att det var en utmaning i 

och med hennes betyg, vilket kom fram när hon sa: “Så jag visste att jag inte fick de 

meritpoängen /.../ och sen så tyckte de att det är bättre att jag läser en grundkurs i franska, 

vilket innebar att jag visste att jag inte skulle få de meritpoängen heller”. 

     Hantering av akademisk nivåökning 

Utifrån lower order theme hantering av akademisk nivåökning kan det konstateras att 

gymnasiearbetet under det sista året var en utmaning som deltagarna ställdes mot och Bruce 

beskrev de som att:: “Under vårterminen där i slutet får man lägga mer tid på 

gymnasiearbetet. Eftersom det är sista arbetet innan studenten blev det ju lite större eftersom 

man inte hade gjort någon sådan stor uppsats innan”. Även i andra ämnen blev 

kunskapskraven hårdare och för Wilma var engelskan en särskild utmaning. Han berättade att 

 

Engelskan var ju en utmaning, för att då bytte vi engelskalärare och denna 

engelskaläraren var ju mycket mer kompetent och hade andra krav. Den andra läraren 

hade kanske mer utgått från personen och inte kunskapskraven, utan mer att man ville, 

vilket inte är bra. 

 

     Hantering av skolpolitik  

Till lower order theme hantering av skolpolitik hör brist på flexibilitet hos skola i samband 

med betyg, som en del deltagare upplevde. Framförallt Johan menade att: 

Jag fick lite mer dispens i träningen och det påverkade mitt idrottsbetyg. Vi hade 

specialidrott som jag hade högsta betyg från första två åren och sista året fick jag 

godkänt. Men det var för att när det var träning i skolan hade jag träning med a-laget 

/.../ och det gjorde att jag inte kunde vara med lika mycket på skolträningarna. 

 

Coping år 3 

Under det tredje året bestod copingstrategierna (33 raw data units) främst av socialt och 

ekonomiskt stöd för att hantera de tidigare nämnda utmaningarna (se Bilaga 8). Inom idrotten 

(13 raw data units) bestod resurserna främst av socialt stöd (sex raw data units) från tränare 

och lagkamrater samt mentala färdigheter (tre raw data units). I privatlivet (nio raw data units) 

var socialt stöd (nio raw data units), som främst var partner och familj, den uteslutande 

viktigaste copingstrategin. När det gäller kombination av alla tre faktorer (sex raw data units) 

var det ekonomiska stödet (tre raw data units) viktigast, i form av extrajobb. Minst antal 

copingstrategier användes i skolan (fem raw data units) och där var positiv attityd till skolan 

(två raw data units) den mest betydande. 

 

Idrott 
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Higher order theme från idrott hade fyra lower order themes och 13 raw data units. 

     Socialt stöd 

Utifrån lower order theme socialt stöd identifierades tränare och lagkamrater som 

betydelsefulla för deltagarnas. Lagkamraterna erbjöd enligt deltagarna mest emotionellt stöd 

och tränarna stod för det informativa stödet. Elsa berättade att: “Vi hade fått en ny tränare i 

hoppningen och hon var en glad prick som pratade mycket med oss, gav tips och var 

pedagogisk. Så jag tror alla hade väldigt stort förtroende för henne och då släppte det 

mycket.” För Johan var flexibilitet från klubb i samband med träning ett viktigt stöd också 

och han menade att: 

 

Det var samma mängd träning för jag tränade med a-laget på dagen och juniorlaget på 

kvällen. Det vart bättre för mig för då visste de om att ”okej han har haft en ganska 

tuff träning här i morse men då sätter vi honom åt sidan där.” Då anpassade de och då 

vart det bättre just med trötthet och sådant och då pulserade dem träningen lite bättre. 

 

     Tillgång till material 

Till lower order theme tillgång till material hör återigen sponsrad utrustning som en resurs för 

deltagarnas. Johan förklarade att: “Klubben stod för allting. Skor, kläder, handskar, allt. Så 

det var skönt att inte behöva tänka på att fixa materialet själv”. Elsa hade under det tredje året 

fått tillgång till egen häst och hon förklarade att: “Nu när jag hade egen häst kunde jag träna 

och rida den mer och få tid i sadeln /.../ och man kan verkligen då jobba mer specifikt som ett 

ekipage istället för bara ryttarspecifikt”. 

     Mentala färdigheter 

Till lower order theme mentala färdigheter placeras färdigheter som deltagarna under en 

längre tid hade tränat på och utvecklat. Elsa menade att hennes ihärdiga attityd vid träning 

hade lönat sig när hon sa:  

 

Vi hade jobbat väldigt mycket med att jag var nervös och blev osäker i ridningen, så 

det släppte väldigt mycket. Jag fick en väldigt brant utveckling och när det väl släppte 

så gick det jättebra för mig /.../ i ridningen Allt det man hade jobbat på och slitit med 

dem första åren hade gett resultat. 

 

Frida var under stora delar av det tredje året skadad och använde sig av visualisering inför 

återkomsten till sin idrott. Hon beskrev det som att: 

 

Det var ju mycket att jag liksom visualiserade mig att jag skulle komma tillbaka och 

när jag körde rehabträningen så tänkte jag att ”gör jag så här så gör det att jag får 

komma tillbaka” och ”det här kommer göra att jag står där ute på isen igen, på den 

blåa linjen med landslagströjan”. Man såg målet framför sig hela tiden. 

 

     Ekonomiskt stöd 

Till lower order theme ekonomiskt stöd hör att Johan fick spelarbonus av sin förening. Han 

förklarade att: “Jag fick ingen fast lön och jag bodde ju hemma fortfarande, men däremot fick 

jag 30 000 i bonus när jag spelade tre matcher för a-laget”.  

 

Privatliv 

Higher order theme från privatliv hade en lower order theme och nio raw data units. 

     Socialt stöd 

Till lower order theme socialt var det främst partner som bistod med emotionellt stöd under 

det tredje året och Frida förklarade det som att: “Jag fick en till trygg punkt med just 
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pojkvännen som även kunde förstå, även om inte han varit skadad på det sättet, så förstod han 

ändå kärleken till hockeyn och hur jobbigt det måste vara att inte kunna spela”. För deltagarna 

gav även familj och vänner utanför familjen betydelsefullt emotionellt stöd. Petra berättade 

att: “Sen så umgicks jag också med folk som inte var cyklister, för att det hade jag mer tid 

med /…/ och med de kunde jag vara mig själv mer”. Det underlättade också att utföra 

aktiviteter utanför idrotten för att hantera de utmaningar som uppstod under det tredje året. 

 

Kombination av alla tre faktorer 

Higher order theme från kombination av alla tre faktorer hade tre lower order themes och sex 

raw data units.  

     Ekonomiskt stöd 

Utifrån lower order theme ekonomiskt stöd var extrajobb vid sidan av skola och idrott ett sätt 

att hantera de utgifter som tillkom. Petra berättade att: “Jag hade börjat jobba lite på kvällar 

också som barnpassare, så det blev också skönt. Jag hade lite mer pengar att röra mig med 

jämfört med alla andra, så jag kunde åka hem oftare”. 

     Strukturering av livspussel 

Till lower order theme strukturering av livspussel hör veckoplanering, vilket bland annat Jan 

hade utvecklat under det tredje året. Han sa att: “Jag hade nog en bättre balans där mellan de 

tre olika delarna, för att jag hade lärt mig att planera vecka för vecka bättre. Man hann plugga 

och man hann träna och träffa kompisarna och hitta på saker”. 

     Socialt stöd 

Till lower order theme socialt stöd i de tre kombinerade delarna var beröm och bekräftelse 

betydelsefullt, särskilt för Petra. Hon förklarade att: “Jag började få lite beröm igen, så det 

kändes bra. Jag hade skaffat en ny kille och han tyckte såklart allting jag gjorde var fantastiskt 

så att jag fick väldigt mycket bekräftelse tror jag”. 

 

Skola     

Higher order theme från skola hade fyra lower order themes och fem raw data units. 

     Positiv attityd till skolan 

Till lower order theme positiv attityd till skolan kategoriserades raw datan höga betyg till att 

söka vidare utbildning. Bruce menade att: “Skolan har alltid varit viktig och den har jag alltid 

prioriterat för att få den gjord /.../ Jag gick ut med bra betyg och hade klarat allting så det var 

bra”. Att identifiera sig som student var i detta fall minst lika viktigt som att identifiera sig 

som idrottare. 

     Samarbete med lärare 

Till lower order theme samarbete med lärare hör flexibilitet vid inlämningar och frånvaro. I 

Johans fall var det god kommunikation mellan honom och lärarna och han berättade att: “I 

skolan var det bara att köra på. Man hade lite mer frånvaro men de var förstående med det. 

Men då fick man kanske plugga lite mer själv hemma men det löste sig och var aldrig något 

problem.” 

     Förberedelse inför framtida karriär 

Till lower order theme förberedelse inför framtida karriär var kunskapssökande en färdighet 

som Wilma ansåg vara betydelsefull i skolan. Hon menade att: 

 

Det var ju att göra uppgifterna och att fråga /.../ och försöka kanske att läsa engelska 

böcker och liksom lära mig grunderna. Sen var en av mina bästa kompisar jättebra på 

engelska och jag har ju aldrig varit rädd för att fråga. 

     

     Tillgång till tid 
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Till lower order theme tillgång till tid var det underlättande för deltagarna att Elsa att det blev 

färre inlämningar och läxor ju längre det tredje året gick, utan det gick att lägga skolan lite åt 

sidan och koncentrera sig mer på idrotten. Elsa berättade att:  

 

Vi var inte lika mycket i skolan i trean, utan det var mest hästrelaterat. Det var mindre 

läxor och inlämningar och sådant att tänka på så man fick ändå lite mer tid. Det var 

inte lika stressigt, det var lite mer chill i trean. 

 

Rekommendationer 

För att hjälpa framtida idrottsstudenter att på ett framgångsrikt sätt kombinera idrott, studier 

och privatliv under gymnasietiden presenteras deltagarnas rekommendationer över alla tre 

åren utifrån deras erfarenheter och hur man på ett effektivt sätt förbereder sig inför framtida 

universitetsstudier. Baserat på deltagarnas svar är det viktigaste under det första året på RIG 

att anpassa sig till en ny miljö med nya människor och detta gör man mest effektivt genom 

att: (a) vara öppen och social för att lära känna nya människor i klassen och/eller idrotten för 

att bygga relationer och hitta en trygg punkt som man känner sig bekväm i, (b) fokusera inte 

bara på idrotten den första terminen, utan hitta möjligheter till andra aktiviteter utanför 

idrotten så att man inte tar ut sig fysiskt och psykiskt direkt, (c) ta hjälp av lärare, 

klasskamrater och lagkamrater då dessa sitter på värdefull kunskap som kan underlätta 

anpassningen, till exempel stöd i skolan eller om man letar jobb eller boende, (d) ge det en 

ärlig chans och ha tålamod då man inte blir kan lära sig allt direkt och bli proffs på en dag. 

Från ledningens håll på RIG rekommenderas det att erbjuda fadderskap för de nya 

studenterna, där äldre studenter hjälper till att integrera i de nya miljöerna.  

     Under det andra året upplevde deltagarna att de hade kommit in i RIG-miljön och hittat 

rutinerna. Utifrån detta gavs dessa rekommendationer för idrottsstudenter som ska inleda det 

andra året på RIG: (a) planera sin tid extra mycket vad gäller studier och idrott då det är lätt 

att bli för bekväm i sina rutiner och inte anstränga sig tillräckligt, (b) hitta andra aktiviteter 

utanför idrotten för att återhämta sig, (c) om tid och energi finns rekommenderas det att träna 

extra för att utvecklas ytterligare eftersom kraven höjs.  

     Enligt deltagarna är det under det tredje året fokus på vad som sker efter studenten och 

följande rekommendationer för tredjeårsstudenter ges: (a) göra upp en plan över vad man ska 

göra efter studenten så att man inte slösar bort ett eller två år. Det upplevs som effektivt att 

fråga och ta hjälp av personer som har gått igenom samma process. Om idrottskarriären skulle 

ta slut anses det som underlättande att ha en annan karriär att falla tillbaka på. (b) Se det som 

starten på idrottskarriären, istället för början på slutet om det uppstår motgångar, exempelvis 

skador, formsvackor eller hård konkurrens, (c) njuta av sista tiden innan studenten och inte 

stirra sig blind på betyg och resultat.  

     Avslutningsvis ges följande förslag till studenter som planerar att studera vidare på 

universitetet: (a) än mer framförhållning och planering så man inte hamnar efter i 

utbildningen då man behöver ta mer eget ansvar än i gymnasiet, (b) identifiera skola, stad, 

träningsmöjligheter och stödfunktioner, (c) delta i sociala aktiviteter för att lära känna nya 

människor, (d) välja utbildning som man brinner för och som man kan tänka sig att jobba med 

i framtiden. 

 

Diskussion 

Syftet med befintlig studie var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier 

hos före detta RIG-studenter i Sverige. Resultatet i studien visade att den största utmaningen 

under det första året var att anpassa sig till en ny miljö, under det andra året var den 

övergripande utmaningen att hantera högre idrottslig och akademisk nivå och tidshantering 

och under det tredje året handlade utmaningen om att hantera ytterligare idrottslig nivåökning 
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och vad de skulle göra i framtiden, efter gymnasiet. De viktigaste faktorerna som 

uppmärksammades av deltagarna var svårigheten att lägga ner tillräckligt med tid till idrotten, 

skolan och privatlivet, hantera skada samt att få tid till personliga aktiviteter och 

återhämtning. Resultatet visade även att den viktigaste copingstrategin var socialt stöd från 

familj och vänner, i form av instrumentellt och emotionellt stöd. Även personliga resurser, i 

form av att införa vardagsrutiner, extrajobb vid sidan av skola och idrott, självdisciplin, 

självreglering, prioritering, kunskapssökande, mälsättningsarbete, stresstålighet, mindfulness, 

arbetsmoral, planering och visualisering var viktiga. Resultatet nedan diskuteras i relation till 

det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. 

     Resultat kopplat till teoretiskt ramverk   

Resultatet i föreliggande studie både bekräftar och ifrågasätter den holistiska 

karriärsutvecklingsmodellen (Wylleman et al., 2013). Modellen lyfter fram idrottaren ur ett 

holistiskt perspektiv, där andra faktorer än just bara idrott påverkar utvecklingen av hela 

människan, men dessa normativa steg som modellen beskriver stämmer inte helt in på 

deltagarnas upplevelser. I den idrottsliga utvecklingsnivån ska, enligt modellen, idrottaren 

göra en övergång från utvecklingsfasen till optimeringsfasen i samband med 

gymnasiestudierna. Idrottaren ska övergå från att vara junior till senior, vilket samtliga 

förutom en av deltagarna påbörjade att göra under det tredje året på gymnasiet. Frida, som 

inte gjorde denna normativa övergång, blev istället tvingad att avsluta sin karriär på grund av 

skada innan inträdet i optimeringsfasen kunde göras. Längden på varandet i optimeringsfasen 

skiljde sig desto mer mellan deltagarna, där till exempel Johan avslutade sin fotbollskarriär 

vid 26 års ålder, Elsa avslutade sin ridkarriär vid 25 års ålder och Jan avslutade sin 

bordtenniskarriär vid 24 års ålder. Detta är en indikation på att modellen inte är multi-

funktionell för olika idrotter, utan istället behövs utvecklas för att individualisera idrottarnas 

olika karriärbanor. Då deltagargruppen inte var homogen är det svårt att förlita sig på 

modellen fullt ut och generalisera idrottarnas erfarenheter till alla idrottsstudenter med dubbla 

karriärer. 

     I och med att fyra av sju deltagare flyttade från sin hemstad och var tvungna att anpassa sig 

till att bo själva i en ny miljö och ta hand om sig själva på ett mer självständigt sätt innebar 

det att de trädde in i vuxenstadiet tidigare än vad modellen menar. Modellen visar att denna 

övergång sker vid 20 års ålder, till och med efter att studentexamen har tagits vid gymnasiet. 

Återigen är detta en indikation på att modellen inte fullt ut går att generalisera, då RIG-

studenter i många fall blir antagna på ett riksidrottsgymnasium i en annan del av landet, flyttar 

hemifrån och tvingas anpassa sig och ta hand om sig själv i större utsträckning än hemma, för 

att kunna hantera en dubbelkarriär. Detta kan ha lett till att personliga resurser hos dessa 

deltagare utvecklades mer effektivt än hos de som fortfarande bodde hemma och fick det 

mesta serverat och inte behövde tänka på andra saker runt omkring idrotten och skolan. 

Resterande tre som bodde hemma upplevde att de gick in i vuxenstadiet enligt modellens 

åldersspann. De som bodde hemma upplevde också att särskilt föräldrar blev ett viktigt 

instrumentellt stöd, med inhandling, matlagning, tvättning och dylika tjänster, så att de kunde 

fokusera på idrott och skola. För de som flyttade blev kamrater och tränare i vissa fall de 

viktigaste emotionella stöden, då båda var nära till hands under det första året när föräldrarna 

var så långt bort. Modellen har i den fasen rätt, men det är återigen svårt att generalisera för 

alla idrotter vilket stöd som är viktigast. I den befintliga studien berodde det mer på om 

studentidrottaren flyttade eller inte. Modellen förespråkar att idrottarens partner blir allt 

viktigare i nästa steg i den psykosociala nivån och att tränare och lagkamrater får en större 

betydelse. I föreliggande studie hade enbart två av sju deltagare partner, vilket gjorde att 

tränare och lagkamrater framstod som det viktigaste stödet under den sista perioden i 

gymnasiet. Detta är dock något som skiljer sig från idrottare till idrottare och därför är det 

svårt att uttala sig om modellens tillförlitlighet. 
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     Vad gäller den akademiska utvecklingsnivån började samtliga deltagare på gymnasiet vid 

15 års ålder, vilket stämmer överens med modellen. Dock stämmer modellen inte in vad gäller 

högre utbildning, då idrottaren enligt modellen ska fortsätta studera vid 19–20 års ålder. Ingen 

av de sju deltagarna valde att studera vidare direkt efter gymnasiet, utan det tog mellan ett till 

tio år innan deltagarna började att studera vid universitet eller högskola. Detta berodde på 

olika anledningar, men i det stora hela indikerar detta att modellen är för låst i sin struktur. 

Det går att inleda den högre utbildningen några år efter gymnasieexamen och ändå utöva sin 

dubbelkarriär under flera år framöver. Under åren innan den högre utbildningen valde alla 

förutom Jan att arbeta och finansierade idrottssatsningen tillsammans med sina föräldrar. 

Under åren på RIG finansierades bland annat boende av hemkommunen och utrustning och 

spelarbonus av föreningen och sponsorer, men ingen fick stöd från något idrottsförbund eller 

SOK (Sveriges Olympiska Kommitté), vilket modellen menar. Ekonomiskt stöd från SOK 

förutsätter att idrottaren är bland de bästa i Sverige, vilket inte var fallet för någon utav 

studiens deltagare. Modellen kan således anses som för elitfixerad och utesluta semi-

professionella idrottare och ”vanliga” RIG-studenter. 

     Den holistiska karriärsutvecklingsmodellen (Wylleman et al., 2013) belyser idrottaren ur 

ett holistiskt perspektiv, där olika utvecklingsnivåer i livet påverkar idrottaren. Modellen är en 

bra utgångspunkt att använda för att studera idrottarens alla delar av livet, men bör 

omstruktureras för att vara hållbar i framtiden. I dagsläget är modellen för generell och 

utesluter vissa idrotter, till exempel golf och gymnastik, som har andra utvecklings- och 

optimeringsfaser. Samtidigt är den ej livslång och modellens avslutsfas tar slut innan 

optimeringsfasen i till exempel golf har inletts. En modell per idrott bör i framtiden tillämpas 

för att på bästa sätt förutse varje enskild idrotts övergångssteg i de olika utvecklingsnivåerna.   

     Resultat kopplat till tidigare forskning 

Resultatet från den befintliga studien både stödjer och problematiserar den tidigare 

forskningen inom området dubbla karriärer. Som utgångspunkt i diskussionen används 

studien av Stambulova et al. (2013), då den täcker mest likartade delar av befintlig studie. 

Likt studien av Stambulova et al. (2013) visade resultatet att idrottsstudenter som började på 

RIG upplevde i högre eller lägre utsträckning övergångs- och anpassningskrav inom alla 

områden (idrott, skola, privatliv och kombination av alla tre faktorer) under den första 

perioden. Dock upplevdes kraven eller utmaningarna som svårare att hantera under den första 

terminen, då allt var nytt och deltagarna fick ta hand om sig själva mer, än den andra 

terminen, då rutinerna hade börjat sätta sig och således färre utmaningar uppstod. I studien av 

Stambulova et al. (2013) tedde sig detta tvärtom, då deltagarna upplevde att kravbilden på att 

anpassa sig ökade ju längre året gick och att den processen tog längre tid än för deltagarna i 

den befintliga studien. Kraven från RIG-elevernas omgivning stämde däremot överens, där 

tränaren hade höga krav i idrotten och lärarna i skolan och att det höll i sig under hela det 

första året. Specifika krav inom idrotten från studien av Stambulova et al. (2013) var 

prestationsfokuserade, där man ville visa vad man kunde, göra sitt bästa och ge allt samt att 

träningsmängd och träningsintensitet ökade. I befintlig studie var ökad träningsmängd och 

träningsintensitet likväl en identifierad utmaning, men i övrigt lades fokus mest på att försöka 

skapa goda relationer med tränarna. I skolan var resultaten likartade, där akademisk 

nivåökning och tidshantering ansågs som största utmaningar. Även i privatlivet stämde 

resultaten överens, där hantering av att ta hand om sig själv och att klara vardagssysslor var 

nödvändigt. Övriga utmaningar som stämde överens var svårigheten med att få ihop tid och 

energi till att prestera inom idrotten, få höga betyg i skolan, vara med vänner på fritiden och 

hinna med att spendera tid med familjen. 

     Även studien av Cosh och Tully (2014) visade att tid ansågs som ett hinder för att 

kombinera idrotten med studierna på ett framgångsrikt sätt, vilket resultatet i den befintliga 
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studien bekräftade. I en senare studie av Cosh och Tully (2015) utvecklades dessa utmaningar 

och konkretiserades till schemakrockar, fysisk och mental trötthet och oflexibla tränare, vilket 

även det belystes i studien. Att hantera en variation av övergångar, så som nya levnadsmiljöer 

och större kursbelastning kan även enligt Rothschield-Checroune et al. (2012) leda till att 

idrottsstudenten kan komma i konflikt med tidigare levnadsrutiner. Dessa typer av krav 

upplevdes likväl av deltagarna, utan att för den delen påverka prestationen i idrotten och 

studierna på ett negativt sätt. Ytterligare krav som identifierades i den tidigare forskningen var 

enligt Comeaux och Harrison (2011) den fysiska tröttheten, pressen från idrotten och tiden 

som går till att träna, resa och tävla som innebar begränsad tid och energi till att prestera på 

den akademiska nivån och ha tid till personliga aktiviteter. Detta är faktorer som 

identifierades även i befintlig studie, som påverkade idrottsprestationen, men inte 

nödvändigtvis den akademiska prestationen.  

     Angående resultatdelen med copingstrategier utgår diskussionen återigen främst från 

studien av Stambulova et al. (2013), men där kategoriserades denna del in under kategorierna 

personliga resurser och upplevda stöd. Under det första året i denna studie var personliga 

resurser i form av framförallt förväntningar på sig själv, självdisciplin, fysisk form, 

kommunikationsförmåga, planering och mental förmåga identifierade. I befintlig studie var 

likväl självdisciplin, planering och fysisk form identifierade. Utöver det så var långsiktig 

målinriktning, lätt att ta till sig ny kunskap, stresstålighet, arbetsmoral och inställning för att 

lyckas viktiga resurser för att klara av det första året på RIG. Resultaten stämmer överens 

överlag och de skillnader som finns beror förmodligen på individuella karaktärsdrag hos 

deltagarna. Förväntningarna inför det andra året på RIG hos deltagarna i studien av 

Stambulova et al. (2013) var att få ännu bättre självdisciplin, stresstålighet samt att planera 

och göra bättre prioriteringar. Resultatet i befintlig studie visade att dessa resurser var viktiga 

och att självreglering, fysisk form samt fokus på återhämtning och egentid kompletterade. 

Under år tre var även ihärdig attityd vid träning, visualisering, aktiviteter utanför idrotten och 

kunskapssökande inför framtiden viktiga personliga resurser. När det kommer till upplevt stöd 

under det första året visade studien av Stambulova et al. (2013) att mest stöd gavs av familj 

inom idrotten, tränare inom idrotten och träningskompisar inom idrotten. Resultatet från 

befintlig studie visade att vänner inom privatlivet, tränare inom idrotten och familj inom 

privatlivet var de viktigaste stöden, vilket tyder på att stödet i privatlivet var mer 

betydelsefullt än det i idrotten. Vidare var föräldrar i privatlivet, vänner i privatlivet och 

tränare inom idrotten viktiga stöd under det andra året och partner i privatlivet, tränare i 

idrotten och familj i privatlivet under det tredje året. De sociala stöden minskade dock 

successivt under de tre åren, vilket kan ge en indikation på att de personliga resurserna blev 

mer framträdande och ledde till att idrottsstudenten blev mer autonom som person. Socialt 

stöd har tidigare visats vara den största anledningen till att idrottsstudenter klarar av 

utmaningarna med dubbla karriärer (Brown et al., 2015; Cosh & Tully, 2015; Gledhill & 

Harwood, 2015), men resultatet i befintlig studie visade att personliga resurser kan utvecklas 

under gymnasietiden och göra idrottsstudenten mer autonom och mogen inför framtiden. 

     I studien av Stambulova et al. (2013) framkom det att idrottsstudenterna upplevde en högre 

idrottsidentitet än studentidentitet under det första året på RIG, men att avståndet inte skiljde 

sig markant. Individuella skillnader uppvisades, där vissa deltagare uppvisade en linjär bana 

och vissa uppvisade en parallell bana, men den generella idrottsstudenten uppvisade en 

konvergerande bana, som beskrivs i Pallares et al. (2011). Resultatet i befintlig uppvisade 

likväl en majoritet av konvergerande banor hos idrottsstudenterna. Fem av deltagarna 

uppvisade denna konvergerande bana, där idrotten prioriterades samtidigt som studierna var 

betydelsefulla. Två av deltagarna uppvisade en parallell bana, där idrott och studier 

tillsammans med jobb var lika betydelsefulla. Två av de tre deltagarna som fortfarande var 

aktiva inom sin idrott placerades in i den parallella banan, vilket kan ge en indikation på att 
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det är mest hållbart för en idrottskarriär att ha en jämn balans i livet, mellan idrotten och 

studierna. Fyra av deltagarna valde att avsluta sina karriärer innan studier på universitet eller 

högskola inleddes, vilket indikerar att för hög idrottsidentitet kan innebära motivationsbrist 

och mättnad. Då dagens samhälle kräver en högre utbildning är det av största vikt att hitta 

möjligheter till att kunna ha en dubbel karriär för att ha en civil karriär att falla tillbaka på vid 

slutet av idrottskarriären. Resultatet i befintlig studie visade att det är möjligt att satsa på både 

sin idrott och sina studier, men det behövs mer forskning och resurser för att hantera 

utmaningarna som uppstår för en ny idrottsstudent på RIG och för att normalisera dubbla 

karriärer i samhället, så att det blir en självklarhet att kunna kombinera sin idrott med studier. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier kan bedöma ens pålitlighet utifrån följande fyra kategorier; giltighet, 

tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att för en studie med stark giltighet är det 

gynnsamt om både deltagarna och forskarna i den befintliga studien har tillräckligt med 

erfarenhet för att samla in heltäckande information om ämnet som studeras. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det en förutsättning att intervjua deltagare som är villiga att dela med 

sig av sina erfarenheter och välja ut deltagare med väsentlig och relevant erfarenhet för syftet 

i studien. Samtliga deltagarna i den befintliga studien hade de väsentliga och relevanta 

erfarenheter som behövdes för att delta i studien, vilket var att ha gått på RIG under tre år och 

studerat vidare på universitetet. En av författarna i den befintliga studien har haft en 

dubbelkarriär när han har gått på college i USA under två år och detta kan ses som en tillgång, 

då de båda författarna kan sätta sig in i deltagarna med olika perspektiv och förstå vad de varit 

med om på olika sätt, vilket kan ha varit ytterligare positivt vid analyseringsprocessen. I en 

studie är det också viktigt att ha en stark tillförlitlighet till resultatet. Eftersom intervjuerna 

upplevdes som något korta kontaktade forskarna deltagarna igen för att göra 

uppföljningsintervjuer för att ställa ytterligare frågor eller följdfrågor på de tidigare svar som 

kunde utvecklas. Alla intervjuer skedde via fysiska möten och på platser som deltagarna 

själva valt, så att det skulle vara på platser där deltagarna kände sig trygga och avslappnade 

på. Endast en av intervjuerna utfördes på offentliga platser där det kan ha funnits 

störningsmoment, men forskarna upplevde att deltagarna svarade utförligt så gott de kunde på 

frågorna som ställdes. Forskarna kunde då även se ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket 

gjorde det lättare, än om intervjuerna hade varit över telefon till exempel. I fråga om 

begreppet överförbarhet i befintlig studie handlar det om resultatet i den befintliga studien kan 

överföras till andra liknande grupper eller situationer. Eftersom det endast utfördes sju 

intervjuer i den befintliga studien går det inte att dra för stora slutsatser att studien kan 

representera hela populationen av idrottsstudenter. Det hade behövts utföras fler än sju 

intervjuer för att kunna dra ordentliga slutsatser från studien i resultatet. Vad gäller forskarnas 

delaktighet i den befintliga studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Forskarna utförde tre intervjuer var och en ihop för att fördela intervjuerna lika. Dock kan det 

ha ställts olika uppföljningsfrågor och gjorts olika tolkningar på de intervjuer som utfördes 

enskilt. Författarna såg det som en fördel att ämnet täckte flera områden än att bara ha idrott, 

eftersom det även var om skola, privatlivet och kombination av alla tre för att då kunna få ett 

holistiskt helhetsperspektiv, istället för att endast fråga om utmaningar de ställdes inför i 

idrotten eller skolan till exempel. Forskarna ser det som positivt att den befintliga studien var 

genom ett holistiskt helhetsperspektiv över tre år istället för ett år, vilket gjorde att forskarna 

kunde jämföra med till exempel om det skilje sig vad gäller utmaningar och copingstrategier 
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från år ett och år tre. Avslutningsvis var det bra att deltagarna fick fiktiva namn och att deras 

identitet inte avslöjades. 

 

Implikationer 

De implikationer som kan ges utifrån studien är en förståelse för att de idrottsstudenter som 

gått på ett idrottsgymnasium kan ha en större reflektion över utmaningar, krav, 

copingstrategier och eventuella motgångar som de upplevt under gymnasietiden. De kan ha en 

större reflektion än vad nuvarande idrottsstudenter har, som är mitt i sin skolgång och som då 

kan ha svårt att reflektera. I den befintliga studien kan detta vara en start på att få ett bredare 

perspektiv för nya idrottsstudenter, vad det kan innebära att kombinera idrott och studier på 

gymnasiet. De kan då få en inblick i hur livet kan vara som idrottsstudent och vilka 

utmaningar och problem man kan ställas inför och vad man som idrottsstudent kan uppleva 

för tankar och känslor under sin kombination av de båda sysselsättningarna. Det kan även 

läggas till att det kan vara olika utmaningar som upplevts och olika copingstrategier 

idrottsstudenten har använt sig utav, beroende på vad idrottsstudenten håller på med för idrott 

och utbildning, till exempel vad gäller resor inom idrotten och mängd av arbete i skolan. De 

få rekommendationer författarna kan ge från befintlig studie är att det skulle underlätta om det 

fanns hjälp och stöd för idrottsstudenter och tidigare idrottsstudenter som går eller har gått på 

idrottsgymnasium. Även att föräldrar, tränare och lärare får en inblick i hur livet kan vara som 

idrottsstudent, då de kan se det från deras perspektiv och att föräldrarna, skolan och tränarna i 

föreningarna kommunicerar så det finns en flexibilitet och förståelse där alla parter vill det 

bästa för idrottsstudenten. 

 

Framtida forskning  

För framtida forskning behövs det utföras fler än sju intervjuer för att få större perspektiv och 

jämföra mellan olika idrotter för att se om det kan vara mer utmaningar eller behövas mer 

copingstrategier till en viss idrott än till en annan idrott. Även precisera sig inom en viss idrott 

och göra fler och större studier är nödvändigt, då kan det ske en tydligare jämförelse mellan 

idrotter eller eventuellt mellan könen. Det är även relevant att undersöka om kombination av 

de båda sysselsättningarna kan göra att idrottaren hoppar av skolan eller slutar med sin idrott 

för att han eller hon inte hinner med att lägga ner tid på båda. Det kan även ske 

jämförelsestudier mellan olika länder där man kan lära av varandras resultat och det kan göras 

kvantitativa studier och longitudinella studier inom ämnet innan, under och efter gymnasiet. 

Likväl forska på hur idrottsgymnasier jobbar och då jämföra mellan de olika RIG i Sverige. 

Även intervjua lärare och tränare som jobbar med idrottsgymnasier/tränare som har 

idrottsstudenter som går igenom utmaningar och copingstrategier och då få andras perspektiv 

än bara idrottsstudentens perspektiv kan vara viktigt. Det kan även jämföras mellan 

amerikanska college och högskolor i Europa. Även undersöka om det kan behövas olika 

copingstrategier i olika idrotter och om det skiljer sig från om man studerar i en större eller 

mindre stad, om det då kan vara skillnader där vad gäller stress eller hårdare eller mjukare 

miljö. Vidare jämföra mellan de olika kontinenterna med dubbla karriärer om det kan finnas 

skillnader hur verksamheten bedrivs. Utifrån befintlig studie skulle det även vara intressant att 

forska på varför RIG studenterna inte fortsatte studera vidare direkt efter studenten på RIG, då 

ingen i befintlig studie gjorde det.  

 

Slutsatser 

Författarna sammanfattar det hela med att konstatera att resultaten från befintlig studie 

stämmer, till viss del, överens med den tidigare forskningen inom området dubbla karriärer. 

Resultatet visade att det är många olika utmaningar du ställs inför som idrottsstudent på RIG. 

Den största utmaningen var att få ihop det tidsmässigt till alla fyra delar, få tid till personliga 
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aktiviteter, återhämtning och att inte utesluta någon av delarna på bekostnad av en annan del. 

Vad gäller den största copingstrategin var det främst det sociala stödet från familj, kompisar 

och klasskamrater som var viktigast för deltagarna, både det instrumentella- och emotionella 

stödet. Även personliga resurser, i form av planering, självdisciplin, självreglering, extrajobb, 

stresstålighet, målsättning och kunskapssökande var copingstrategier. Resultatet visade likväl 

att utmaningarna generellt blev färre efter varje år på RIG, då deltagarna anpassade sig som 

idrottsstudenter och hittade rutiner. Då behövdes även färre copingstrategier eftersom de inte 

stod inför lika många utmaningar under år tre kontra år ett, vilket visar att idrottsstudenterna 

blev mer självständiga. Vidare visade resultatet att nästan samtliga idrottsstudenter 

prioriterande sin idrott först, vilket var en konvergerande bana. Det skilje sig bland 

idrottsstudenternas skolor och idrott vad gäller resurser hos skola och idrott. De viktiga 

resurser som kan underlätta för idrottsstudenter på RIG är att det finns en flexibilitet mellan 

lärare i skolan och tränare i idrotten så att båda parter hjälper idrottsstudenten. Även att skolan 

har extrahjälp om idrottsstudenten skulle missa lektioner på grund av tävlingar mitt i veckan 

och att det finns faddrar som kan hjälpa idrottstudenten att anpassa sig snabbt till RIG och 

finnas där som ett stöd. Detta är punkter som skulle underlätta för idrottsstudenter under deras 

dubbla karriärer. 
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Psykologi inriktning idrott och motion (61–90) Prof. I psykologi – inriktning  

C-uppsats  idrottspsykologi  

  natalia.stambulova@hh.se 

 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka upplevda utmaningar och copingstrategier inom idrott,  

studier och privatliv hos före detta RIG-studenter i Sverige. 

 

Vad innebär deltagande i projektet? 

Deltagande i studien innebär att du vid ett tillfälle kommer att bli intervjuad och svara på 

frågor angående utmaningar och copingstrategier under din tid på RIG i Sverige. Intervjun tar 

ca. en timme att genomföra och du som intervjuperson får bestämma tid och plats för 

intervjutillfället. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst dra dig ur 

utan att ange orsak.  

 

Vad händer med den insamlade informationen? 

Intervjuerna kommer att spelas in, om samtycke ges, och transkriberas. Materialet från 

intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av det. De som kommer att ha tillgång till informationen är 

vi som intervjuar och vår handledare. För att din identitet inte ska avslöjas kommer 

informationen från din intervju att hänvisas till ett egenvalt namn, för att försäkra dig om 

anonymitet. Källmaterialet med informationen kommer att sparas och sedan raderas efter 

avslutad C-uppsats. Det finns då även möjlighet för dig att ta del av resultatet. 

 

 

Tack på förhand! Vid eventuella frågor får du gärna höra av dig. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Joel och Oskar 
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Informerat samtycke för deltagande i studien 

 
Jag har fått ta del av informationen angående ”Intervju om utmaningar och copingstrategier 

under RIG-åren”. Genom att signera detta dokument ger jag mitt samtycke till att delta i 

studien. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan välja att 

avsluta min medverkan utan att ange orsak. 

 

Namn: 

 

Datum: 

 

Plats: 

 

Signatur: 
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1.1. Ålder? 

1.2. Sysselsättning? 

1.3. Vilken idrott utövade du i gymnasiet? 

1.4. Hur många år har du utövat den idrotten? Idrottar du idag? 

1.5. Vilken är den högsta tävlingsnivå du deltagit i? (t.ex. lokal, nationell, internationell). 

1.6. Vilken är din största merit inom idrotten? 

  

År 1: 

2.1. Varför sökte du till RIG? Kan du delge hur urvalsprocessen gick till? 

2.2. Vad är det första du tänker på när du tänker tillbaka till hur det var när du började första 

terminen? Vad var det för utmaningar och krav inom idrotten? Studierna? Privatlivet? 

Kombinera alla tre? 

2.3. Vad behövde du uppnå/göra i skolan/idrotten/och privatlivet för att må bra/känna dig 

tillfredsställd? 

2.4. Upplevde du att du hade tid för återhämtning? Uppstod det en rollkonflikt? Vilken roll 

var viktigast och varför? 

2.5. Kan du delge positiva och mindre positiva erfarenheter från den första terminen? Vad 

hade du för förväntningar? Hur upplevde du den andra terminen? 

2.6. Vad hade du för copingstrategier under första år? (t.ex. socialt stöd eller planering) 

2.7. Hur avslutade du första året? Vilka var utfallen? Hur kände du dig? 

2.8. Vad lärde du dig av erfarenheterna från första året? Vad kan du rekommendera till 

framtida studenter? (t.ex. anpassning till nya rutiner) 

  

År 2: 

3.1. Skulle du kunna delge hur en generell dag såg ut för dig under det andra året? 

3.2. Vad var det för utmaningar och krav inom idrotten under andra året? Studierna? 

Privatlivet? Kombinera alla tre? Hittade du rutiner? 

3.3. Vad behövde du uppnå/göra i skolan/idrotten/och privatlivet för att må bra/känna dig 

tillfredsställd? 

3.4. Upplevde du att du hade tid för återhämtning? Uppstod det en rollkonflikt? Vilken roll 

var viktigast och varför? 

3.5. Kan du delge positiva och mindre positiva erfarenheter från den första terminen? Vad 

hade du för förväntningar? Hur upplevde du den andra terminen? 

3.6. Vad hade du för copingstrategier under andra år? Skiljde det sig från år 1? På vilket sätt? 

3.7. Hur avslutade du andra året? Vilka var utfallen? Hur kände du dig? 

3.8. Vad lärde du dig av erfarenheterna från andra året? Vad kan du rekommendera till 

framtida studenter angående det andra året? 

  

År 3: 

4.1. Skulle du kunna delge hur en generell dag såg ut för dig under det tredje året? 

4.2. Vad var det för utmaningar och krav inom idrotten under tredje året? Studierna? 

Privatlivet? Kombinera alla tre? 

4.3. Vad behövde du uppnå/göra i skolan/idrotten/och privatlivet för att må bra/känna dig 

tillfredsställd? 

4.4. Upplevde du att du hade tid för återhämtning? Uppstod det en rollkonflikt? Vilken roll 

var viktigast och varför? 
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4.5. Kan du delge positiva och mindre positiva erfarenheter från den första terminen? Vad 

hade du för förväntningar? Hur upplevde du den andra terminen? 

4.6. Vad hade du för copingstrategier under tredje året? Skiljde det sig från år 2? På vilket 

sätt? 

4.7. Hur avslutade du tredje året? Vilka var utfallen? Hur kände du dig inför framtiden? 

4.8. Vad lärde du dig av erfarenheterna från tredje året? Vad kan du rekommendera till 

framtida studenter angående det tredje året? 

4.9. Hittade du en optimal balans mellan idrott, studier och privatliv? 

  

Universitet: 

5.1. När började du att studera på universitet? 

5.2. Varför började du på universitet? Hur såg beslutsprocessen ut? 

5.3. Vad var motivationen till den övergången? 

5.4. Hur hanterade du övergången från gymnasiet till universitetet? 

5.5. Vilka rekommendationer skulle du vilja ge till framtida universitetsstudenter angående 

övergången? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Utmaningar år 1 
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Coping år 1 
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Utmaningar år 2 
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Coping år 2 
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Utmaningar år 3 
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Coping år 3 
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